
ANGLEŠČINA: RAZRED: 8. HS – Kristić, Zupančič, Plavšić 

5. teden dela od doma: 14. april do 17. 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: petra.plavsic@os-brinje.si 
nina.kristic@os-brinje.si ali mateja.zupancic@os-brinje.si.  Pričakujemo, 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 obvezno reši spletne kvize in pošlji svoje rezultate učiteljici po e-pošti. 

!!! Na voljo je tudi koda za uporabo spletnega učbenika English Plus z vsemi 
posnetki – glej prilogo, ki je poleg navodil iz prejšnjega tedna! 

Informacije za prejšnji teden: NEKATERI ŽAL NISTE DOBRO PREBRALI 
NAVODIL v zvezi z reševanjem kviza, in ste reševali napačni kviz. Kviz je bil za 
osmi razred na voljo le v četrtek, 9. 4. 2020. Če ste reševali kviz katerikoli drugi 
dan, niste rešili pravega! Pravi kviz ter rešitve kviza so sedaj na voljo v prilogi. 

 

1. ura : Utrjevanje: will in be going to 

1. UVODNI IN GLAVNI DEL URE: ponovi razliko med rabo will in be going to: 
učb., str. 71: 

- 4. naloga: preberi in ustno odgovori. Na hitro: za načrtovanje uporabljamo going to, 
za napovedovanje pa will. Rešitvi sta torej: 1. poved – plan, 2. poved – prediction 

- 5. naloga: prepiši celotno besedilo z rešitvami v zvezek. 

- 7. naloga: nameravaš ustanoviti glasbeno skupino (band) skupaj s sošolci/prijatelji. 
V zvezek nato napiši 3 načrte in 3 napovedi v zvezi s tvojim bodočim bandom.  

***Pomoč: glej 3. nalogo na isti strani. 

2. ZAKLJUČNI DEL URE: DZ, str. 57:  

- 3. naloga: v povedih uporabi will ali be going to ter glagole iz okvirčka. 

- 4. naloga: napiši vsaj 2 načrta in 2 napovedi za svojo prihodnost. Za ideje/pomoč 
poglej v okvirček s predlogi ali pa napiši po svoje. 

 

***NEOBVEZNA DODATNA NALOGA: če želiš bolj utrditi svoje pisno sporočanje, 
lahko bolj poglobljeno razmisliš o načrtih in napovedih za svojo bližnjo prihodnost. 



Kaj misliš, da se ti bo zgodilo v ENEM LETU? Premisli in zapiši svoje napovedi in 
načrte za obdobje enega leta v obliki kratkega pisma sami/samemu sebi. Potem to 
pismo zvij ali prepogni in ga shrani na varno mesto. Čez eno leto ga odpri in preberi – 
morda te pa preseneti   

 

2. ura: Vocabulary: star qualities: adjectives and nouns 

1. UVODNI DEL URE: preveri rešitve od prejšnje ure: 

Učb., str. 71/5.:  

1 are going to practise     2 will be     3 will like     4 are going to spend     5 will enjoy     
6 'm going to take     7 are going to stay 

DZ, str. 57/3: 

1 'll feel     2 's going to buy     3 will win     4 won't like     5 're going to play     6 'm not 
going to watch 

 

2. GLAVNI DEL URE:  

Reši štiri kvize: spodaj so povezave do štirih različnih kvizov za utrjevanje. Ko rešiš 
VSE ŠTIRI kvize, REZULTATE FOTOGRAFIRAJ IN JIH POŠLJI UČITELJICI NA 
MAIL. Ne pošiljaj vsakega posebej, ampak vse štiri rezultate skupaj. Pošlji najkasneje 
do četrtka, 16. 4. 2020, do 13. ure. 

a) Will or be going to:  https://www.usingenglish.com/quizzes/339.html 

b) Will, be going to or both: http://esl.fis.edu/grammar/multi/willGoing.htm 

c) Preberi pravila in reši kviz spodaj: Will or be going to: https://www.thoughtco.com/quiz-
using-will-and-going-to-4176645 

d) Iz nekaterih samostalnikov (nouns) lahko nastanejo tudi pridevniki (adjectives), na 
primer FRIEND – FRIENDLY. V naslednjem kvizu moraš izbrati pravilno zapisani 
PRIDEVNIK. V zvezek najprej napiši naslov NOUNS AND ADJECTIVES, potem pa 
reši kviz. V zvezek si tudi izpiši samostalnike in pridevnike iz spodnjega kviza ter 
njihove prevode: 

 https://www.educationquizzes.com/in/primary/english/adjectives-6-adjectives-from-nouns/ 

VNESI svoj rezultat v tabelico spodaj, ga slikaj in mi pošlji: 

ime in priimek 1. kviz 2. kviz 3. kviz 4. kviz 
 
 
 

 
 
 
 

   

 

 



Učb., str. 72: 

- Preberi in premisli ter ustno odgovori na vprašanje pod »Think« 
- 1. naloga: ustno izberi pravi pomen besede. Za pomoč glej prevode besed: 

ambitious – ambiciozen  strong – močan   talented – nadarjen   famous – slaven    
kind – prijazen   successful – uspešen   energetic – energičen   charming – očarljiv 
confident – samozavesten    weak – šibek   

- 3. naloga: v zvezek izpiši napisane samostalnike, dodaj jim še pridevnike (glej 
okvirček v 2. nalogi na isti strani v učbeniku) in prevode (glej okvirček zgoraj v 
teh navodilih). 

3. DOMAČA NALOGA: Učb., str. 72/6.  

Po zgledu še ti v zvezek napiši kakšni misliš, da morajo biti ljudje, ki opravljajo 
določene poklice. Izberi 4 poklice iz okvirčka in na kratko zapiši svoje mnenje (glej 
primer pri 6. nalogi). 

 

3. ura: Be going to: questions 

1. UVODNI DEL URE: preveri rešitve od prejšnje ure: učb., str. 72/1.: 

1 ambitious   2 talented   3 kind   4 energetic   5 confident 

2. GLAVNI DEL URE:  

DZ, str. 58: 

- 1. naloga: dopolni manjkajoče črke, da dobiš besedo, ki opisuje, kakšna je 
oseba na fotografiji. 

- 2. naloga: besedilo dopolni z besedami iz okvirčka. Uporabiš lahko le eno 
besedo iz vsakega para. 

- 5. naloga: izberi si 3 slavne osebe in jih z besedami, ki si se jih naučil/-a V 
ZVEZEK opiši po zgledu primera v 5. nalogi.  

Učb., str. 73: 

- V ZVEZEK napiši naslov: BE GOING TO: Questions in v zvezek v celih 
povedih zapiši 1. ter 2. nalogo – naj te ne skrbi, če ne bo šlo: rešitve pridejo 
naslednji teden. 

3. DOMAČA NALOGA: je ni.  

To je SKORAJ vse za ta teden (glej spodaj)  

 

**V petek ob 11h bo imela vsaka skupina s svojo učiteljico 
videokonferenco preko ZOOMa. Namenjena je vsem tistim, ki bi želeli 
kaj vprašati, malo poklepetati ali pa samo pozdraviti sošolce. Vabilo 
prejmejo starši na e-poštni naslov. Upava, da se oglasite!    



 

*** 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!! 

 


