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Nadaljujemo z obravnavo in utrjevanjem Pitagorovega izreka v pravokotnem trikotniku. Navodila za delo in 

naloge te čakajo v spletni učilnici. 
 

 

ANGLEŠČINA 
8. c razred 

Navodilo za delo: ČETRTEK, 7. 5. 2020  

 

Dragi učenci! 

Glede na to, da tale Corona še vedno zaznamuje naše vsakdanje življenje, včasih pozabimo, da je smeh pol 
zdravja. Torej smeh in pozitivno razmišljanje velikokrat pri nas preženeta slabo počutje. Danes želim pri vas 

pregnati slabo počutje ali pa vas le pošteno nasmejati, zato sem za vas izbrala tole: Jokes on Corona.  

 

Ker pa vse kaže na to, da se v letošnjem šolskem letu osebno več ne bomo srečali, se nekako naši letošnji zadnji 
snovi ne moremo več izogibati. Kaj točno to je, si bomo pogledali v ponedeljek. Dejstvo pa je, da se ponovno 

vračamo k nepravilnim glagolom  

Nepravilne glagole ste do neke mere spoznali že v lanskem šolskem letu: GO - WENT - ITI. Se spomnite? 

K temu bomo letos dodali še tretjo obliko glagola: GO - WENT - GONE - ITI. Delali bomo po korakih in po 
seznamu iz lanskega šolskega leta (vsaj zaenkrat).  

 

Pa prihajamo k vaši današnji domači nalogi. Spodaj boste našli tabelo prvih petnajstih glagolov.  

S pomočjo kakšne spletne strani ali interaktivnega učbenika iz lanskega šolskega leta (najdeš ga TUKAJ) dopolnite 
tabelo v celoti. Zraven glagole tudi izgovarjajte.  

Izpolnjeno tabelo vsaj trikrat preberite na glas, jo fotografirajte in oddajte v spletni učilnici.  

Želim ti uspešno delo  in maksimalno lep dan.  

Mojca Kacjan  

1.2.URA MAT    ŠPAJZER 

1, 3 URA TJA   KACJAN 

https://www.youtube.com/watch?v=NSwFxCLXhCY
https://touchstone.si/ucbeniki/ts7/179.html#toolbar_index
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ENGLISH IRREGULAR VERBS 
(Angleški nepravilni glagoli) 

 

Infinitive 
(nedoločnik) 

Past Tense  
(preteklik) 

Past Participle 
(pretekli deležnik) 

Translation 
(prevod) 

BE    

BECOME    

BEGIN    

BREAK    

BRING    

BUILD    

BUY    
CAN  /  

CATCH    

CHOOSE    

COME    

COST    

CUT    

DO     

DRAW    
 

2 .URA SLJ VUČENOVIČ 

NAVODILA ZA SLOVENŠČINO ZA četrtek, 07. 05. 2020 

Osmošolec, osmošolka,  

zadnjo uro smo namenili pogovoru o ocenjevanju in opravljanju bralne značke, danes pa bomo zaključili s sklopom 

književnosti. 

Ker smo se do sedaj ves čas ukvarjali s Prešernovimi pesmimi, je sedaj čas, da se kaj novega naučimo še o Francetu 

Prešernu. 

Pridruži se mi v spletni učilnici, kjer te čakajo natančna navodila in nekaj zanimivih povezav za raziskovanje. 

 

Tvoja učiteljica slovenščine 
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 1. Ponovitev!  Nalogi reši v zvezek in preveri pravilnost z rešitvami, ki so priložene! 

1. Naloga 

Za vsakega od primerov nariši pravokotni trikotnik in označi dolžine stranic tako, da bo veljalo: 

a)  c2  =  a2 + b2                                              b) p2  =  m2 -  s2     

 

  2. Naloga 

Z uporabo uporabo Pitagorovega izreka izrazi dolžine vseh stranic danega pravokotnega trikotnika. 

 
 

 2.  Naslov in rešene primere prepiši v zvezek!    PITAGOROV IZREK V PRAVOKOTNEM TRIKOTNIKU  

1. PRIMER 

Ali je trikotnik s stranicami,ki merijo 5 cm, 6 cm in 7 cm, pravokoten? 

 

 

 

2. PRIMER 

3.4. URA MAT GOBEC 
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3. PRIMER 

 

 

Obstaja neskončno mnogo pitagorejskih trojic.  

                                 

3. Reši naloge v zvezek!  
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1. naloga 

 

 

 

 

2. naloga 

 

 

 

 

 

 

3. naloga 

 

 

 

 

 

 

4.  Uporabi povezavo https://eucbeniki.sio.si/mat8/843/index5.html in rešuj naloge  od 1 do 7 v zvezek in si 

sproti preverjaj pravilnost reševanja! Če zmoreš težje naloge, reši še naloge 15, 16 in 17. 

 

 

 

 

https://eucbeniki.sio.si/mat8/843/index5.html
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REŠITVE 

PONOVITEV 

1. Naloga                                                                                                                             2. Naloga 

 

 

 

 

 

4. URA SLJ ZUPANC 

NAVODILA ZA SLOVENŠČINO ZA četrtek, 07. 05. 2020 

 

Osmošolec, osmošolka,  

zadnjo uro smo namenili pogovoru o ocenjevanju in opravljanju bralne značke, danes pa bomo zaključili s sklopom 

književnosti. 

Ker smo se do sedaj ves čas ukvarjali s Prešernovimi pesmimi, je sedaj čas, da se kaj novega naučimo še o Francetu 

Prešernu. 

Pridruži se mi v spletni učilnici, kjer te čakajo natančna navodila in nekaj zanimivih povezav za raziskovanje. 

 

Tvoja učiteljica slovenščine 

 

5. URA  RU ČAS 

 
 

6, 7. URA SPH STARMAN 

Draga učenka, dragi učenec! 
  
Počasi bo potrebno zavihati rokave in se spoprijeti z nalogo za oceno. Objavljena je v spletni učilnici. Za dodatno pomoč 
sem na voljo. 
  
Prijeten dan ti želim! 
Tvoja učiteljica 
 

7. URA NI2 KACJAN 

Navodilo je enako prejšnji uri, zato ga lahko najdeš v zbirniku za torek, 5. 5. 2020. 

 
Lep pozdrav, 
 

                    Mojca Kacjan 


