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Snov je v spletni učilnici.                                                                                                                                                        
 

Pozdravljeni osmošolci.  Tudi danes nadaljujete z raziskovanjem zračnega tlaka. Navodila imate 
ponovno pripeta v spletni učilnici.  

Lep pozdrav. 

3.URA SLOVENŠČINA VUČENOVIČ 

NAVODILA ZA PONEDELJEK, 25. 5. 2020 

Osmošolci, osmošolke,  

nov teden, nov odvisnik. Spoznali bomo DOPUSTNI ODVISNIK, ki pa ni nič kaj povezan z 

dopustom. Nam pa zato pove, da dejanje iz glavnega stavka poteka kljub drugačnemu 

pričakovanju.  Zdaj pa s pričakovanjem in željo po novem znanju vstopite v spletno učilnico, 

kjer vas čaka gradivo za današnjo uro. 

Vaša učiteljica slovenščine  

3., 5. URA ANGLEŠČINA KACJAN 

ANGLEŠČINA 
8. c razred 

Navodilo za delo: PONEDELJEK, 25. 5. 2020  

Dragi učenci! 

Upam, da ste zdravi, dobre volje, čeprav je pred nami ponedeljkovo jutro. Pa saj veste, dva krat se 
obrnemo, pa je tukaj že petek.  

Prejšnjo uro ste reševali naloge v delovnem zvezku, za katere v prilogi (spletna učilnica) najdete rešitve. 
Preglejte naloge in po potrebi popravite, če ste kje zapisali napačno.  

Danes bomo spoznali še zadnjo skupino glagolov. Izpolnite torej tabelo, jo fotografirajte in oddajte 
učiteljici preko spletne učilnice ali na elektronski naslov.  

V namen utrjevanja glagolov rešite še vaji 35 in 36, v delovnem zvezku na straneh 116 in 117. 

Želim vam uspešno delo  in maksimalno lep dan.  

Mojca Kacjan  

 

1. URA KEM                                                                                                                                                  

2.ura FI     
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4 .URA MAT ŠPAJZER, GOBEC 

 
Navodila so v spletni učilnici. 

 
5 .URA SLO ZUPANC 

 

NAVODILA ZA PONEDELJEK, 25. 5. 2020 

 

Osmošolci, osmošolke,  

nov teden, nov odvisnik. Spoznali bomo DOPUSTNI ODVISNIK, ki pa ni nič kaj povezan z 

dopustom. Nam pa zato pove, da dejanje iz glavnega stavka poteka kljub drugačnemu 

pričakovanju.  Zdaj pa s pričakovanjem in željo po novem znanju vstopite v spletno učilnico, 

kjer vas čaka gradivo za današnjo uro. 

Vaša učiteljica slovenščine 

Gradivo je v spletni učilnici.

6.URA GUM NOVAK 



3. 4. 2020 

 
 


