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Obvezni izbirni predmet  

NEMŠČINA 
8. razred 

Navodilo za delo: TOREK, 2. 6. 2020  

 

Dragi učenci! 

Nov dan, novi delovni izzivi.  

Upam seveda, da zjutraj niste 

uničili budilke tako kot jaz.  

 

Danes vam v prilogi najprej ponujam rešitve vseh treh nalog v delovnem zvezku, ki ste jih reševali 

v prejšnjem tednu. Preglejte rešene naloge in jih po potrebi popravite.  

 

Druga vaša današnja naloga pa je ta, da pogledate filmček (klikni na povezavo) in naredite to, kar 

je v filmčku tudi povedano. Brez skrbi, vzame le minutko časa.  

 

 

Lep pozdrav, 

Mojca Kacjan  

učiteljica nemščine 

 

 

 

 

 
Navodila so v spletni učilnici. 

0.URA NI2          KACJAN                                                                                                                                     

0. URA SDP    ČAS              OCVIRK                                                                                                                                                                                                                                                                          

https://www.loom.com/share/60c29263067a4406a0e6977279890779
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Navodila so v spletni učilnici. 
 

 
3., 4 .URA TIT RAJŠEK, ARCET 

 

ZNANOST PREKO DIGITALNEGA UČENJA  -  NAČRTOVANJE PROSTORA 

Dragi učenec/učenka! 

Tudi danes nadaljuješ z delom arhitekta. V kolikor imaš težave z dostopom do programa, lahko 

narišeš tloris svoje sobe v zvezek in pošlješ fotografijo. Poglej v spletno učilnico, kjer te že 

čakajo natančnejša navodila. 

 Učiteljici:  Jerica Rajšek in Mojca Arcet 

 

 ANGLEŠČINA 
8. c razred 

Navodilo za delo: PONEDELJEK, 1. 6. 2020 – skupina 8. c/2 

   TOREK, 2. 6. 2020 – skupina 8. c/1 

Dragi učenci! 

 Današnja ura je namenjena utrjevanju glagolov in snovi, ki smo jo spoznali v petek.  

 Torej najprej utrjevanje. Na spodnji povezavi najdete kratko preverjanje nepravilnih glagolov,  rešeno preverjanje 

pa pošljete na moj elektronski naslov mojca.2906@yahoo.de tako, kot ste to v preteklosti že počeli.  

 

 https://www.liveworksheets.com/lt689843jl  

Sedaj pa še utrjevanje snovi, ki smo jo spoznali v petek. Delali ste primere z besedama ever in never ter govorili o 
izkušnjah v življenju. Rešite spodaj omenjene naloge v delovnem zvezku, vedno si pomagajte tudi z že rešenimi 
primeri. Povsod delate predsedanjik (have / has + 3. oblika glagola).  

 naloga 1, v delovnem zvezku na strani 149 

 naloge 2a, 2b in 3, v delovnem zvezku na strani 150  
Rešitve vam posredujem naslednjo uro.  

Želim vam uspešno delo  in maksimalno lep dan.  Mojca Kacjan  

 

 

1., 2. ura BIO    STARMAN 

5.URA TJA KACJAN 

mailto:mojca.2906@yahoo.de
https://www.liveworksheets.com/lt689843jl
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5. URA SLJ VUČENOVIČ 
Gradivo se nahaja v spletni učilnici. 

 

Učiteljica Dobrila V. 

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


