NAVODILA ZA DOMAČE DELO pri ANGLEŠČINI
8. razred
Draga osmošolka, dragi osmošolec,

pred nami je 10. teden pouka na daljavo.

Lahko mi pišeš:
mateja.zgur@gmail.com (učenci 8. A),
katjekar@gmail.com (učenci 8. B).

Tvoja učiteljica angleščine

Ponedeljek, 25. 5. 2020
Prejšnji teden si bral/a angleške knjige. Danes imaš zadnji dan čas, da dopolniš svoje zapiske o
prebranih knjigah. Kot je pisalo v navodilih za prejšnji teden, si moral/a prebrati najmanj dve
zgodbi in narediti zapiske ter napisati njuno obnovo.
Še danes SLIKAJ svoj zapis in mi ga POŠLJI.

ZAPIS V ZVEZEK

1. Ime in priimek avtorja.
2. Naslov knjige.
3. Izpiši tebi neznane besede in jih prevedi. Če jih je več, jih izpiši vsaj 10.
4. Napiši strnjeno obnovo knjige (10–15 povedi).
Le-to lahko napišete v slovenščini, še bolj bom vesela angleške
obnove.
5. Zapiši, ali ti je bila knjiga/zgodba všeč ali ne. Svoj odgovor utemelji.
Npr.: I liked the book/story because ....

Torek, 26. 5. 2020
Danes boš vzel/a v roke seznam nepravilnih glagolov … Saj vem, da jih že kar pogrešaš. 
Ponovi jih – najprej potiho, nato na glas. Z izbrano barvo označi tiste, ki jih ne znaš. Te ponavljaj
vsak dan do petka.
Ko ponavljaš glagole, je pomembno, da jih tudi zapišeš. Vzameš lahko star papir ali zvezek za
angleščino in vanj napišeš oblike ter tudi PREVOD. Ko končaš, vzameš rdeče pisalo in si s
pomočjo seznama nepravilnih glagolov pregledaš, kako uspešen/na si bil/a.
Reši še nalogi na spletu. Kot že veš, na koncu rešeno nalogo ODDAŠ – klikni FINISH, SEND
ANSWERS TO MY TEACHER, vpiši svoje podatke in moj el. naslov. Obe tvoji nalogi
pričakujem najkasneje do četrtka, 28. 5. 2020.
1. naloga:
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Irregular_verbs/Irregular_verbs_kg183ji

2. naloga:
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Irregular_verbs/Irregular_verbs_test_rm346xo

Petek, 29. 5. 2020
Najprej preveri, če si opravil/a vse naloge pri angleščini za nazaj:


interaktivne naloge preko Live Worksheets in



oddal/a zapiske za najmanj dve knjigi v angleščini.

Sedaj te čaka malo branja in poslušanja ter še manj pisanja v zvezek.
Odpri U na strani 108. Oglej si sliko in preberi besedilo. Potem besedilu še prisluhni:
https://touchstone.si/audio/ts8/108_Have_you_done_the_hoovering_yet.mp3

Nato reši nalogo 2 na strani 109. Nalogo v celoti prepiši v zvezek in označi YES ali NO, če trditev
drži oz. če ne drži. Ko to končaš, si zaključil/a z nalogami za angleščino za ta teden.

