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ANGLEŠČINA: UČNI LIST – RAZRED: 8. r, 3. nivo – skupina Zajc Kalar, Kavšek 

8. teden dela od doma: 11. do 15. maj 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. 

Posnetki se sedaj nahajajo v prilogi, poleg navodil posameznega tedna, na 
spletni strani šole.  

!!! Na voljo je tudi koda za uporabo spletnega učbenika English Plus z vsemi 
posnetki – glej prilogo 4. tedna!! 

 

 

INFORMACIJE GLEDE PREJŠNJEGA TEDNA:  

- Preverite svoje delo prejšnjega tedna - glej prilogo REŠITVE 7.tedna.  
 

PRVA URA: TOREK, 12 5. 2020 – Injury collocations (78. ura) POGLEJ TUDI 

NAVODILO 3. ure tega tedna kjer je naloga! 
 

 

1. Uvod  

Prva ura tega tedna je namenjena besedišču o nezgodah in poškodbah. Poizkusi najprej sam pri 
nalogi spodaj povezati sliko in poškodbo – so izpisane spodaj. Ne prepisuj, le glasno jih preberi in 
poveži.  Ker so nekatere nove, začni z znanimi😊 in si pomagaj s slovarjem. Naloga JE na koncu 1. ure 
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2. Osrednji del ure  

Zdaj lahko nadaljuješ s snovjo v tvojem učbeniku na 
strani 82.  Prva naloga je podobna zgornji – ustno poišči 
pravilno možnost oz. poškodbo.  

Pri angleščini vemo, da je zelo pomembno poznati 
besedne vrste – kot pri vsakem jeziku! Pri pouku v 
razredu smo jih spoznali že veliko, tale razpredelnica ti je 
v pomoč, da jih vidiš tudi zdajle.  

noun = samostalnik, pronoun = zaimek, verb = 
glagol, adjective = pridevnik, adverb = prislov, 
preposition = predlog, conjunction = veznik, 

interjection = medmet 

 

Naredi zdaj nalogo 2 na strani 82. Prepiši naslov (Injury 
collocations) v zvezek, dodaj datum in reši razpredelnico naloge. Past participle = pretekli deležnik, ki 
ga poznaš kot tretjo obliko glagola in je uporabljen kot pridevnik: to cut – urezati (glagol); cut – 
urezan / prerezan (pretekli deležnik v funkciji pridevnika); a cut = ureznina. Ja, ima člen! PRIMER:  

a) I've cut my finger. = cut je tukaj glagol 

b) The doctor took care of the cut on my finger. = cut je tukaj samostalnik 

c) The cut leg needed some stitches. cut = pretekli deležnik v funkciji pridevnika 

Poslušaj zdaj, če ti je uspelo - posnetek 2. 27 (v prilogi). Poslušaj tudi dialog oz. intervju pri nalogi 3. 
Prepiši vprašanja v svoj zvezek, poslušaj posnetek 2-28  (v prilogi) in napiši odgovore.. Odpri 
posnetke v priponki! 

 

Zaključek 

Za konec današnje ure poslušaj zgornji posnetek (intervju) še enkrat in ustno naredi nalogo 3. Ni 
potrebno pisati, lahko pa glasno prebereš poved. Poskusi tudi sam v nekaj povedih ponoviti, kaj si 
slišal. 
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rash – bleeding finger – broken leg – injured knee - bruised ankle – concussion – black eye  
twisted ankle – broken arm – sunburn – pimples – burned hand – insect bite – spread wrist  

stiff neck – bruise - hangover – vomit – swollen cheek – diarrhea – bump    
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DRUGA URA: ČETRTEK, 14. 5. 2020 –  A TRUE STORY ABOUT AN ACCIDENT  - 

reading (79. ura) 

Uvod –  Za ponovitev naredi v DZ naloge za utrjevanje besedišča o poškodbah – stran 66, naloge 1, 2, 
3 in 4. Slušni posnetek 1-16 (v prilogi). 

Osrednji del ure 

Ker se ta teden ukvarjamo z besediščem o nesrečah in poškodbah, danes preberi zgodbo v DZ na 
strani 68. Reši nalogi 1 in 2 v DZ, naloge 3, 4 in 5 pa lahko narediš le ustno. Rešitve prihodnjič. 

 

Zaključek 

Ponovi v mislih ali na glas naslednje besede, ki si jih prebral v tekstu in jih uporabi v svojih povedih: 

a) first aid          b) injured        c) serious cuts       d) unconscious        e) ambulance workers   

TRETJA URA: PETEK, 15. 5. 2020 – Writing – My personal experience with 

injuries (80. ura) 

Ta ura prinaša nalogo tega tedna – v prejšnjih dveh urah si spoznal besedišče, glagole, 
nekatere besedne zveze o poškodbah. Žal se je mogoče kaj podobnega kdaj pripetilo tudi 
tebi, tvojemu prijatelju, prijateljici, bratu … . Predstavljaj si, da si torej moral k zdravniku (ali 
ta oseba), kjer si moral razložiti kaj in kako se je zgodilo. Uporabi svojo domišljijo! Oblikuj 
pisni sestavek v 120 do 180 besedah, ga natipkaj in pošlji učiteljici do petka, 15. 5. 2020. Pri 
pisanju upoštevaj naslednja navodila: 

Uporabi besedišče prejšnjih ur o poškodbah: injury, sprain (bruise, cut…), injured, parts of 
our body,  … Poglej spet slikovno gradivo prve ure in besedišče! 

UVOD: v uvodu povej kaj se je zgodilo, kdaj. Uvod je kratek, splošen in na primeren način 
potrdi naslov (people say, it is generally believed that …). 

JEDRNI ODSTAVEK – potreboval boš dva: Kaj si počel ob nezgodi, kje je bilo to? Koliko ljudi 
je bilo, mogoče sam in podobno. Uporabi bogato in raznoliko besedišče, ustrezne veznike, ki 
olepšajo povedi. Pazi na pretekle čase, s katerimi opisuješ dogodek v preteklosti. Uporabi 
tudi Present Perfect, pogojne stavke. Ne pozabo na veznike, ki vpeljujejo nasprotne ideje 
(however, although, on the other hand …) in primere, s katerimi podkrepiš svoje trditve 
(moreover, what is more, also …). 

ZAKLJUČEK: Povej, kako se je izkušnja končala in kje si zdaj, kako se počutiš. Tudi zaključek je 
kratek, prinese pa povzetek in tvoje mnenje (From all what I have said, finally, to sum up …). 
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Mogoče ti kakšna od spodnjih slik da idejo! 

 

Točkovnik: vsebina 0  - 4t, besedišče 0 - 4t, slovnica 0 - 3t, zgradba besedila 0 - 2t = skupaj 
možnih 13 točk 

 

 

 

*** Bralna značka za angleščino še vedno velja. Poglej navodila v prejšnjih 
tednih. 


