
5. 5.  2020 

 
           

Obvezni izbirni predmet  

NEMŠČINA 
8. razred 

Navodilo za delo: TOREK, 5. 5. 2020 & ČETRTEK, 7. 5. 2020 

 

Dragi učenci! 

Upam, da ste preživeli lepe prvomajske praznike, čeprav so verjetno bili drugačni kot po navadi. V 

tem tednu še utrjujemo snov z vajami, v naslednjem tednu pa sledi navodilo za pripravo izdelka, 

ki bo tudi ocenjen.  

 

V tem tednu bomo delali v nekoliko drugačnem okolju in sicer v takšnem, kjer se boste lahko drug 

od drugega učili, drug drugega spremljali, si pomagali. Vaša prva naloga vas čaka na spodnji 

povezavi. Prijavite se s svojim imenom, da lahko sledim vašemu napredku.  

 Moja prva naloga.  
Vaša druga naloga vas čaka na spodnji povezavi. Prijavite se s svojim imenom, da lahko sledim 

vašemu napredku.  

 Moja druga naloga.  
 

Obe povezavi čez kakšen dan obiščite še enkrat in poiščite moj komentar k vašemu izdelku.  

 

V kolikor pa imate občutek, da potrebujete vaje še več, sem za vas pripravila še tretjo možnost, ki 

vas čaka na spodnji povezavi.  

 Meine EXTRA Übungen.  
 

0.URA NI2          KACJAN                                                                                                                                     

https://padlet.com/mkacjan_452013/cv54xfdxv7hzc67k
https://padlet.com/mkacjan_452013/8maiy3v878prwasr
https://padlet.com/mkacjan_452013/cjdrpwmsm0frwbkp


5. 5.  2020 

Še nekaj namigov 

za uspešno reševanje. 

 

 Pomagaj si z zvezkom, če drugače ne gre.  

 Dobro razmisli, preden kaj zapišeš. 

 Kaj že v nemščini pišemo z veliko začetnico? 

 Kdaj postavimo um/am? 

 Kdaj postavimo in die / in das = ins / in den? 

 Kje stoji glagol? Ga spregamo? Je morda deljiv? 

 Namesto ä, ö, ü, ß lahko pišeš tudi ae, oe, ue, ss. 

 

Obe nalogi je potrebno oddati do PONEDELJKA, 11. 5. 2020. Potrudi se po svojih najboljših 

močeh.  

 

Lep pozdrav, 

Mojca Kacjan  

učiteljica nemščine 

 

 

 

 

Navodila za delo so v spletni učilnici. 
 

 

 

Navodila za delo so v spletni učilnici. 
 

 

 
3., 4 .URA TIT RAJŠEK, ARCET 

 
 

Lep pozdrav! 

V spletni učilnici eAsistenta boš našel/našla analizo opravljene seminarske naloge oz. navodila za dopolnitev. 

Vaši učiteljici. 

0. URA SDP    ČAS              OCVIRK                                                                                                                                                                                                                                                                          

1., 2. ura BIO    JERIN 



5. 5.  2020 
 
 

 ANGLEŠČINA 
8. c razred 

Navodilo za delo: PONEDELJEK, 4. 5. 2020 – skupina 8. c/2 

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

 

Dragi učenci! 

Upam, da so za vami lepi prvomajski prazniki, da ste zdravi, nasmejani in dobrega počutja. Danes 

bomo opravili analizo pisnega ocenjevanja znanja, ki ga, zaradi zaprtja šol, žal nismo mogli izvesti 

v šoli.  

Vsa navodila najdeš v videu na naslednji povezavi: 

 Loom video. 

V primeru kakršnih koli vprašanj zaradi pisnega ocenjevanja znanja mi prosim piši na 

elektronski naslov mojca.2906@yahoo.de.  

Vse kar se nanaša na ocene pa najdeš tam, kjer je povedano v videu.  

 

Želim ti lep dan. 

Mojca Kacjan   

 

5. URA SLJ VUČENOVIČ 

NAVODILA ZA SLOVENŠČINO ZA torek, 05. 05. 2020 

Osmošolec, osmošolka,  

mesec april je bil v znamenju Prešerna in njegovih pesmi. Verjamem, da si se naučil/-a veliko novega. Nekaj ur je bilo 

namenjenih zgolj utrjevanju, ponavljanju, saj si želim, da bi se pridobljeno znanje dobro usidralo. 

Prav zato smo se učiteljice slovenščine odločile, da vam na osnovi pridobljenega znanja  ponudimo nekaj poustvarjalnih 

nalog. Ponovno se boš spomnil/-a na pesem Povodni mož, Urško in njenega skrivnostnega plesalca. Pripravil/-a boš lahko 

govorni nastop, lutkovno predstavo  ali filmsko animacijo. Sem prebudila tvoje zanimanje? 

Pridruži se mi v spletni učilnici, kjer te čakajo natančna navodila.   

 

Tvoja učiteljica slovenščine 

5.URA TJA KACJAN 

https://www.loom.com/share/f8deee64d77c478191765d7d5a6672fb
mailto:mojca.2906@yahoo.de


5. 5.  2020 
 

 

6., 7.  URA IŠP KRUMPAK 
 

Navodila vas čakajo v spletni učilnici. 


