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Obvezni izbirni predmet  

NEMŠČINA 
8. razred 

Navodilo za delo: TOREK, 26. 5. 2020 & ČETRTEK, 28. 5. 2020 

 

Dragi učenci! 

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

 

Naj vas na začetku spomnim na oddajo vašega izdelka (opis dneva in tedna). Rok oddaje je 29. 5. 

2020 na moj elektronski naslov mojca.2906@yahoo.de.  

 

Sedaj pa k delu tega tedna. V prejšnji uri ste spoznali nekaj športnih aktivnosti, kako povemo kaj 

je naš hobi in kako povemo, kaj znamo dobro, slabo ali pa sploh ne.  

Danes bomo to snov najprej ponovili. Na spodnji povezavi vas čaka kratko preverjanje, ki bo 

odprto od 26. 5. 2020 do 1. 6. 2020. Potrudite se po svojih najboljših močeh. 

 https://www.testportal.net/test.html?t=KzUQHM2jpx8w  

Ko boste s preverjanjem končali pa rešite še naloge 1, 2 in 3 v delovnem zvezku na straneh 21 in 

22. V kolikor kdo nima delovnega zvezka »pri roki« spodaj prilagam tudi fotografije, da lahko 

naloge naredi v zvezek .  
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Lep pozdrav, 

Mojca Kacjan  

učiteljica nemščine 
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ANGLEŠČINA 
8. c razred 

Navodilo za delo: TOREK, 26. 5. 2020 – skupina 8. c/1 

   ČETRTEK, 28. 5. 2020 – skupina 8. c/2 

Dragi učenci! 

Nov dan, novi izzivi. Najprej obvezen pozdrav soncu, nato pa veselo na delo.  

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

 Glagole je vedno potrebno tudi vaditi. Za vas sem kreirala kartice za učenje ter nekaj iger, ki vam bodo v 

pomoč. Obiščite naslednjo povezavo: 

https://quizlet.com/join/tN8S95SyY Na spletni strani si lahko ustvarite račun (glej moder kvadratek 

na levi strani) in tako omogočite meni, da spremljam vaš napredek. Ni pa potrebno.  
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1.ura TJA    KACJAN 

https://quizlet.com/join/tN8S95SyY
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 Kartice za učenje in igre najdete, ko kliknete na posamezni sklop.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sedaj nadaljuješ po levem zavihku. 

 LEARN  

 WRITE  

 SPELL 

 TEST 

 MATCH: igra spomina 

 GRAVITY: igra gravitacije 

 Iz posamezne aktivnosti se nazaj vračaš levo zgoraj, kjer piše BACK.  

 

Želim vam uspešno delo  in maksimalno lep dan.  

Mojca Kacjan  

1.URA SLOVENŠČINA VUČENOVIČ 

TOREK, 26. 5. 2020 

Osmošolci in osmošolke, 

današnjo uro bomo posvetili analizi utrjevanja znanja, ki ste ga reševali v petek. 

 

Vaša učiteljica slovenščine  

 

2 .URA BIO  

 

           

 

 

: 

Tukaj so kartice namenjene učenju in 

ponavljanju. Če stisneš na kartico vidiš 2. in 3. 

obliko ter prevod glagola.  

Če stisneš spodaj na puščico se pomakneš na 

naslednjo besedo.  
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3., 4 .URA LUM JUHART 

Učenci nadaljujejo delo prejšnjih ur. 

 

5.URA FI RAJŠEK 

FIZIKA  8. razred  MASA, PROSTORNINA, GOSTOTA                                   Jerica Rajšek 

Čas izvedbe: 26.5.2020   8.c, 8.b                                                                         delo na daljavo 

1. šolska ura 

 

Cilji današnjega dne:  

- izmeriš maso teles, poznaš količino in enoto zanjo, 

- izmeriš prostornino ne geometrijskega telesa in znaš pretvarjati med enotami za prostornino, 

- veš, da je gostota količnik med maso in prostornino telesa, 

- v računskih primerih znaš uporabiti enačbo za računaje gostote. 

 

1.IZVEDI NALOGO PRI EKSPERIMENTU 

2. SNOV ZAPIŠI V ZVEZEK 

3. POŠLJI FOTOGRAFIJO REŠENE NALOGE  V ZVEZKU PREKO SPLETNE STRANI POD ZAPISKE ali 

preko sporočila. 

 

PONOVITEV Snov ste že obravnavali. . 

Pretvori v zahtevano mersko enoto. 
1. 8 dag =_____ g  
2. 15 t = ______kg  
3. 14 g = _____ mg  
4. 668 g =_____ dag 

5. 322dag=_____kg  
6. 4015 kg =_____ t  
7. 8772 g =_____ kg=_____ dag 
 

OSTALA NAVODILA SO V SPLETNI UČILNICI. 

. 

UTRJEVANJE SNOVI 

 

https://eucbeniki.sio.si/fizika8/160/index.html  DO STRANI 198 

https://www.thatquiz.org/sl/practicetest?QHRK6401 

 

Uspešno preračunavanje ti želim. 

 

 

6., 7. URA IŠP KRUMPAK 
Navodila so v spletni učilnici. 

 

https://eucbeniki.sio.si/fizika8/160/index.html
https://www.thatquiz.org/sl/practicetest?QHRK6401

