ANGLEŠČINA:
RAZRED: 8.r HS –skupine: Kristič, Plavšič, Zupančič
3. teden dela od doma: 30. marec do 3. april 2020
Kopiranje ni potrebno. VSE naloge lahko rešuješ / prepišeš v svoj zvezek.
Poglej navodila:
Delo je razporejeno za 3 ure angleščine v tem tednu.
Pričakujeva, da boš naloge vestno rešil, da jih bomo v času, ko se vrnemo,
lahko samo pregledali.
Kjer piše, da je nalogo potrebno poslati, to tudi stori, če le imaš možnost in
pošlji svoji učiteljici. E-naslovi učiteljic: nina.kristic@os-brinje.si,
petra.plavsic@os-brinje.si, mateja.zupancic@os-brinje.si
Seveda pa je najbolj pomembno to, da ostanete zdravi, upoštevate navodila in
se doma naučite veliko novega. Ne obremenjujte se preveč, vseeno pa izpolnite
svoje naloge po svojih najboljših močeh.

1. ura – SPEAKING - Giving instructions (31.3.)
·
učbenik / str. 64 / nal. 1, 2, 4
o nal. 1: preberi pogovor in dopolni besedilo z manjkajočimi besedami
o poslušaj posnetek 2.09 (priponka) in preveri pravilnost
o nal. 2: dopolni fraze in jih v celoti prepiši v zvezek (naslov Giving instructions
and safety information)
o nal. 4: preberi dialog in ga postavi v pravilen vrstni red
o poslušaj posnetek 2.10 (priponka) in preveri pravilnost, nato pa dialog
prepiši v zvezek
·
DZ / str. 54 / nal. 4
o poslušaj posnetek 12 (priponka) in reši nalogo
·
Predstavljaj si, da si inštruktor/ica v športnem centru, ki pelje skupino učencev
na gorsko kolesarjenje. Kakšna navodila in varnostne napotke bi jim dal/a?
o napiši besedilo ali se posnemi (zvočni ali video posnetek) in mi izdelek pošlji
po Vibru (napiši mail za tel. št.) ali e-pošti do torka, 31.3., do 12. ure
2. ura – REVISION TEST - Preverjanje znanja (2.4.)
o !!!POMEMBNO: reši preverjanje, ki je priloženo (priložen je slušni
posnetek) ter mi ga (Wordov dok., sken ali sliko).
Pošlji po e-pošti do četrtka, 2.4., do 12. ure
3. ura – VOCABULARY – Music and instruments (3.4.)
·
učbenik / str. 68, 69 / nal. 1, 3 - 5
o nal. 1: preberi besedilo in besede, napisane z modro, razvrsti v ustrezno
skupino – tabelo naredi v zvezek (naslov Music and instruments)

o pravilnost lahko pregledaš z rešitvami (priloga)
o v zvezek prepiši, prevedi, razloži in uporabi v povedih naslednje besede:
invention, piano, sound, classical, traditional, drum, fan, hit, lyrics, vocal,
keyboard, mixture, download
o nal. 3: poslušaj posnetek 2.13 (priponka) in pozornost usmeri na izražanje
mnenja o glasbi
o nal. 4: še enkrat poslušaj posnetek 2.13 (priponka) ter dopolni fraze in jih v
celoti prepiši v zvezek (naslov Talking about music)
o nal. 5: poslušaj posnetek 2.14 (priponka) in za vsak odlomek odgovori na
dana tri vprašanja (zapiši v zvezek)
DZ / str. 56 / nal. 1 – 4

·

· DODATNA NALOGA (neobvezna): Send me a link to your favourite song and write
about it. What type of music is it? How does it sound? Why do you like it? (Pošlji mi
povezavo do svoje najljubše pesmi in piši o njej. Kakšna glasbena zvrst je? Kako
zveni? Zakaj ti je všeč?)
o izdelek pošlji po e-pošti učiteljici.

*** dodatne vaje, naloge – če želiš, pošlji .
-

pišite dnevnik, kaj se vam dogaja;
opišite svoje lanske počitnice;
opišite kakšno sliko, ki jo imate kje blizu;
napiši obnovo filma, ki si ga gledal,
delaj vaje na spletnih straneh: https://interaktivnevaje.si/02_osnova/predmeti_meni/anglescina_meni_6_9.html

*** Bralna značka za angleščino še vedno velja. Kdor jo želi opraviti od doma,
mora narediti sledeče:
BRALNA ZNAČKA "od doma"
Učenci, ki bi želeli opraviti bralno značko (3 angleške knjige), lahko za angleščino to
opravijo preko aplikacije VIBER ali po E-pošti.
1)Ko knjigo preberejo, napišejo kratko obnovo (približno 10 stavkov).
2) To obnovo in knjigo (če jo imajo pri sebi) slikate in sliko pošljete svoji
učiteljici.
3) Obnovo glasno preberete in se pri tem snemate (prej vadite, da bo šlo
gladko).
4) Vse to pošljete po aplikaciji Viber ali po e-pošti (priporočljivo je po Vibru, ker
so to dolgi posnetki in bodo naši predali e-pošte prepolni).
Za Viber rabite našo telefonsko številko - pošljite nam e-pošto (vsak svoji
učiteljici) in pošljemo vam telefonsko številko. Prosite starše, da vam pomagajo,
če utegnejo.

Če ne bo šlo, pa nič hudega, boste bralno značko opravili takoj ko se spet vidimo v
šoli. Upajmo, da bo to čimprej!!

