
NAVODILA ZA DELO NA DALJAVO TJA  8.a.b.c   20.april – 24.april 

Na spodnji povezavi preveri svoje znanje nepravilnih glagolov. Običajno v šoli pišete tudi test. 

Označi si tiste, ki jih še ne znaš, ponovi jih in vadi  zapis.  Ponovi vajo večkrat,  dokler ne znaš 

vseh glagolov. 

https://www.thatquiz.org/sl/practicetest?1z581mlw831f  

https://www.thatquiz.org/sl/practicetest?1y581mny831e  

https://www.thatquiz.org/sl/practicetest?1y581mmx831a  

Učbenik : 

Str.75, vaja 6 , poslušaj in  reši naloge A  in B. 

 

Napiši spis:   ( 150 – 200 besed)  

My next holiday – navodila najdeš so v DZ   str.35/5  

Spis napiši v wordov dokument in ga pošlji do  24. 4. 2020 na e-naslov svoje učiteljice.   

 

Učenci, naslednji mesec bo potekalo tudi ocenjevanje.... 

Kriteriji za ocenjevanje spisa so vam poznani že od prej: 

Vsebina/ zajema vse izotčnice, so primerno razvite/ utemeljene... 

Besedišče/ bogato, primerno, ponavljajoče... 

Jezik/ vsebuje različne strukture, pravilno rabljene, občasne napake.... 

Zgradba/ misli si sledijo v logičnem zaporedju, odstavki, uvod, jedro zaključek.. 

 

Učbenik  

Str.76, preberi  in poslušaj besedilo Take Action , izpiši in prevedi nove besede V ZVEZEK .  

Poskusi  jih razložiti tudi v angleščini. (lahko z enostavno razlago, sopomenko ali 

protipomenko) 

Str 77, vaja 2 B in C 

Str. 77 vaja 3  

 

https://www.thatquiz.org/sl/practicetest?1z581mlw831f
https://www.thatquiz.org/sl/practicetest?1y581mny831e
https://www.thatquiz.org/sl/practicetest?1y581mmx831a


V zvezek napiši  naslov THE INFINITIVE OF PURPOSE (Nedoločnik za izražanje namena)  

Primer v slovenščini: Prišli smo pomagat  . – nedoločnik, ki izraža namen/ namenilnik 

V angleščini bi rekli: We came to help.  

Prepiši povedi in podčrtaj glagole, ki izražajo namen. 

Izmisli si pet lastnih primerov in jih zapiši v zvezek. 

Pošlji mi jih na e-naslov. Če imaš kakšna vprašanja, mi jih pošlji in ti bom pomagala. 

 

DZ str. 54,56 

Višji nivo:  naredi vaje z besediščem za okolje.  

https://www.englisch-hilfen.de/spiele/galgenraten1.html  

 

 

Rešitve :Str. 77, vaja 2b    1 T 2 T 3 F 4 T 5 ? 6 ? 7 T 8 F              vaja 2c    1 c 2 b 

Str. 77, vaja 3      2 f 3 a 4 e 5 c 6 b  

Rešitve vaj iz delovnega zvezka: 

V   iRokusu  odpri svoj DZ na straneh 54 ,56. Spodaj v meniju je kljukica.  Klikni nanjo in  pokazale se ti bodo  vse rešitve. Brez 

registracije pa jih najdeš tudi na : https://www.devetletka.net/gradiva/anglescina:  8. razred  Messages –new edition 

  

 

Učenci, naslednji mesec bo potekalo tudi ocenjevanje.... 

Kriteriji za ocenjevanje spisa so vam poznani že od prej: 

Vsebina/ zajema vse izotčnice, so primerno razvite/ utemeljene... 

Besedišče/ bogato, primerno, ponavljajoče... 

Jezik/ vsebuje različne strukture, pravilno rabljene, občasne napake.... 

Zgradba/ 

 

https://www.englisch-hilfen.de/spiele/galgenraten1.html
https://www.devetletka.net/gradiva/anglescina

