ANGLEŠČINA: UČNI LIST – RAZRED: 8. r, 3. nivo – skupina Zajc Kalar, Kavšek
4. teden dela od doma: 6. do 10. 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. Če imaš kakšno vprašanje, lahko učiteljico vprašaš
po e-pošti ti ali tvoji starši. Naslov je: sabina.kavsek@os-brinje.si ali maja.zajc-kalar@os-brinje.si.
Pričakujeva, da boš naloge vestno rešil, da jih bomo v času, ko se vrnemo, lahko samo pregledali.
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.
Dragi učenci - učiteljice se trudimo s popravljanjem vaših izdelkov, ki jih pridno
pošiljate (in prav je tako), vendar jih je veliko, zato jih boste nekateri dobili malo
kasneje kot drugi. Hvala za vašo potrpežljivost.
Ta teden ni potrebno pošiljati ničesar – je pa obvezno rešiti spletni kviz.

!!! Na voljo je tudi koda za uporabo spletnega učbenika English Plus z vsemi posnetki
– glej prilogo!!
INFORMACIJE GLEDE PREJŠNJEGA TEDNA:
-

preverjanje NUJNO pošljite vsi, ki tega še niste storili!!

PRVA URA: TOREK, 7. 4. 2020 – Quiz and revision
1. Ponavljanje in pregled
Preveri najprej, če ti je uspelo narediti delo prejšnjega tedna. Rešitve VSEH NALOG SO V
PRILOGI. Če ti karkoli ni jasno, piši na moj mail.
2. Danes svoje znanje preveri s kvizom (preverjanjem znanja):
Oblikovan je tako, da ti s povratno informacijo oz. razlago pomaga pri učenju. Vpiši se na
spodnji link z imenom in vstopi v sobo – sledi spodnjim navodilom.
Sodelovanje je obvezno in dokazuje, da spremljaš pouk na daljavo in izpolnjuješ svoje
dolžnosti. Učiteljice sodelovanje beležimo.
Za reševanje kviza potrebuješ računalnik ali pametni telefon ali tablico.
1. Pojdi na naslednjo spletno stran: https://b.socrative.com/student/
2. Vtipkaj ime sobe / room name (z VELIKIMI TISKANIMI ČRKAMI):
Zajc Kalar room MAJA6607, Kavšek room: UP6GFFLPX
3. Vnesi svoje pravo IME IN PRIIMEK in začni z reševanjem. Za reševanje si vzemi čas,
za pomoč lahko tudi pogledaš v učbenik / delovni zvezek. Srečno!
POZOR: kviz je časovno omejen in bo za osmi razred na voljo v četrtek, 9. 4. 2020 od 8.30
do 13.30.
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!!!Za tiste, ki tega v tem času ne boste uspeli, bo od četrtka naprej v spletni učilnici pdf
različica preverjanja. Lahko jo boste sprintali, rešili in svoji učiteljici poslali po e-pošti.
3. Slušno razumevanje
V spletni učilnice je slušno razumevanje za nalogi 3 in 4 v DZ na strani 58. Poslušaj in reši
nalogi. Ni jih potrebno pošiljati – rešitve v prihodnjih navodilih ali v šoli😊. Geslo
'brinjetja'.

2. URA: ČETRTEK, 9. 4. 2020 – Offering help
1. Uvod
Offering help. There are different events (= dogodki) and sometimes help is needed.
We can offer (= ponuditi) our help with some phrases like:
Do you want me to do
that?

I can do that.

Can I do anything else to
help?

O glagolu ''can'' vemo že veliko: izraža zmožnost / sposobnost, prošnjo, dovoljenje, pa tudi
izraža ponudbo pomoči.

POSLUŠAJ posnetek v spletni učilnici (''brinjetja'') učbenik stran 74. PREPIŠI dialog med
Amelio in Danom v svoj zvezek in ob poslušanju vstavi manjkajoče fraze. REŠITVE
prihodnjič. Ni potrebno pošiljanje.
2. Vadenje in utrjevanje – s spodnjimi nalogami preveri svoje znanje prihodnjih oblik.
Ni ti potrebno pošiljati, prepiši z datumom v svoj zvezek
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***V priponkah najdeš tudi UL za 8.r, kjer je ponovitev obeh osnovnih prihodnjikov.
Ne pozabi pa, da smo mi omenili kar 4 čase za izražanje prihodnosti – Will Future, Going to
Future, Present Continuous, Present Simple. Lahko polistaš nazaj in jih malo ponoviš .

3. URA: PETEK, 10. 4. 2020 – Song reviews
1. Uvod
Poslušaj na povezavi posnetek ''Where do broken hearts go''.
https://www.youtube.com/watch?v=CCINTfPHTJE
2. Pronouns – zaimki

V svojem učbeniku na strani 75 preberi ocene treh pesmi na ''The review site''. Tukaj
najdemo zaimke. Ti poznaš že različne vrste zaimkov:
3

Personal pronouns
I
you
he / she / it
we
you
they

possessive pronouns
My
Your
his / her / its
Our
Your
Their

object pronouns
me
you
him / her / it
us
you
them

Naredi nalogi 3 in 4 v učbeniku na strani 75 v svoj zvezek. Ni
potrebno pošiljati.

3. Zaključek – odpočij si in lepo praznujte velikonočne
praznike!
Če želiš ali najdeš čas, oblikuj sam / sama lepo velikonočno
voščilnico v angleščini in jo pošlji po e – pošti svojim sošolcem
ali – meni😊!
*** Tukaj si lahko ogledaš dva posnetka, ki predstavljata
tradicije povezane s tem praznikom.
Pa lepo praznuj .
https://www.youtube.com/watch?v=3fh6-C3S1hs
https://www.youtube.com/watch?v=8I3q9nAGnE0

---------------------------------------

*** 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).
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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!!
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