
5. 5.  2020 

 
           

Obvezni izbirni predmet  

NEMŠČINA 
8. razred 

Navodilo za delo: TOREK, 19. 5. 2020 & ČETRTEK, 21. 5. 2020 

Dragi učenci! 

Kako ste? Upam, da zdravi, naspani in dobre volje.  

Danes za vas najprej navodilo za pripravo izdelka (klikni na povezavo). Navodilo najdeš v pisni 

obliki tudi v spletni učilnici. Rok oddaje je 29. 5. 2020 v spletni učilnici, na kanalu ali na moj 

elektronski naslov mojca.2906@yahoo.de.  

Sedaj pa še k delu tega tedna. Navodilo (klikni na povezavo) danes nekoliko drugačno, saj 

spoznavamo novo snov. Zapis v zvezku oddaš do konca tedna.  

 

Lep pozdrav, 

Mojca Kacjan  

učiteljica nemščine 

 

 

Navodila so v spletni učilnici. 
 

 

 

Navodila so v spletni učilnici. 

 
3., 4 .URA TIT RAJŠEK, ARCET 

 

ZNANOST PREKO DIGITALNEGA UČENJA 

Dragi osmošolec/osmošolka! 

Tudi današnji dve uri tehnike in tehnologije sta namenjeni spoznavanju znanosti preko digitalne tehnologije. 

Cilj:  preko digitalnega učenja spoznavati in ob uporabljati ponujene aplikacije za  odkrivanje področja znanosti, 

ki te zanimajo. 

Poglej v spletno učilnico, kjer te čakajo natančnejša navodila in se podaj na raziskovalno pot!  

0.URA NI2          KACJAN                                                                                                                                     

0. URA SDP    ČAS              OCVIRK                                                                                                                                                                                                                                                                          

1., 2. ura BIO     

https://www.loom.com/share/e8e0763ff1ea4d578932813aee7d5c1e
mailto:mojca.2906@yahoo.de
https://www.loom.com/share/aa0237a683fc49a588d7a3b4d83caf5b
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Učiteljici: Jerica Rajšek in Mojca Arcet 

Vaši učiteljici. 
 

ANGLEŠČINA 
8. c razred 

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

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

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  

 

5.URA TJA KACJAN 

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

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. Gradivo te čaka v spletni učilnici. 

V spletni učilnici pa te čaka še vabilo za zoom srečanje, saj bo del ure namenjen tudi ustnemu 
ocenjevanju znanja, za katerega smo se dogovorili. Se vidimo na zoomu, in sicer ob 12.00. 

Uspešen začetek tedna ti želim. 

Tvoja učiteljica slovenščine 

6., 7.  URA IŠP KRUMPAK 

IŠP- KOŠARKA 

Danes lahko dokončaš ali popraviš nalogo o sodniških pravilih. 

Še enkrat pošiljam zahteve, prosim da se držite roka za oddajo. 

OCENJEVANJE PRI IZBIRNEM PREDMETU KOŠARKA 

Pripravi nalogo o košarkarskih pravilih. Ker jih je veliko, lahko izbereš tista, ki se zdijo tebi primerna. 

Navodila za izdelavo: 

- Word 

- Pisava Arial, velikost 12 

- Obseg minimalno 3 strani, maksimalno 4 strani 

- Minimalno 4, maksimalno 6 slik velikosti približno 5 cmm x 7,7 cm (velikost slike preveriš tako, 

da označiš sliko, nato z desnim klikom na miški izbereš možnosti  in na dnu klikneš siez/velikost) 

 

                              

Kriteriji ocenjevanja: 

Podatki so 

popolnoma uporabni 

0cena (5) 

Podatki so uporabni 

Ocena (4) 

Podatki so delno 

uporabni 

Ocena (3) 

Podatki so malo 

uporabni 

Ocena (2) 

 

Podatki so 

neuporabni 

Ocena (1) 

 

Učenec je navedel  

bistvene podatke, jih 

 

Učenec je opremil 

poročilo z zahtevanim 

 

Učenec je navedel 

večino ključnih 

 

Učenec je navedel 

le nekaj ključnih 

 

Učenec ni navedel 

ključnih podatkov, 
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opremil s zahtevanim 

slikovnim gradivom in 

jih zna tudi utemeljiti 

oziroma povezati. 

 

slikovnim gradivom, a 

izpustil nekaj  ključnih 

podatkov, utemeljitev 

je dobra, vsebuje 

delno povezovanje 

znanj. 

podatkov, 

zahtevano slikovno 

gradivo ni popolno 

ali pa je izpustil 

nekaj pomembnih 

podatkov. 

podatkov, 

zahtevano slikovno 

gradivo je skopo, 

povezovanja v 

celoto ali utemeljitve 

ni. 

 

zahtevanega 

slikovnega gradiva 

ni, podatki so med 

seboj nepovezani. 

 

 

 


