
ANGLEŠČINA (8. c)

naslov naloge način dela oddaja/preverjanje pomoč učencem

1. LONDON: TOO MUCH AND TOO MANY OF 
EVERYTHING

Uvod/ Razlaga nove snovi

-  v učbeniku, str. 131 preberi besedilo v nal. 1a ter v 
zvezek reši nalogo/ tabelo pod fotografijo

- v zvezek prepiši slovnično razlago ‘remember box’ za 
izražanje količine pri števnih in neštevnih samostalnikih ter 
obe tabeli na strani 133 (Grammar
Time Out)

 Vaje/ Utrjevanje snovi

- v zvezek reši nalogo 3. na strani 132, zapiši cele povedi

- v zvezek reši še nalogo 5, str. 132/ tvori 10 povedi o 
Ljubljani in Sloveniji

- DZ- utrjevanje snovi na straneh 131 in 132

v šoli in samostojno, podlaga za 
pisno, ustno ocenjevanje

2. DELO Z DZ/ Zaključek enote Reši strani 125, 126,
127, 128 ter v delu Culture 144, 145.

v šoli in samostojno

3. EXTRA READING/ UČBENIK STR. 139/ 
Antarctica

Oglej si fotografije in preberi besedilo v zelenem okvirčku. 
Nato preberi celotno besedilo in v zvezek zapiši in prevedi 
naslednje besede:

an iceberg, blocks of ice, a depth, seals, an underwater 
explorer, team of scientists, an expedition, the bottom of the
globe, invaluable, mining, drilling for oil, a petition 
campaign, the ozon layer, to anchore, oil rigs

Za zaključek odgovori na 4 vprašanja pod besedilom. 

v šoli, podlaga za ustno 
ocenjevanje



ANGLEŠKA BRALNA ZNAČKA Učenci, ki želite, lahko do konca meseca sodelujete tudi v 
angleški bralni znački. 

Knjižice za branje so dostopne v e-učilnici na spletni strani 
šole (e-učilnice---6.--9. razred--- Angleščina (mapa
Bookworms pod sličico možička z zastavo). 

Učenci sodelujete tako, da rešite spletni kviz, ki je dostopen 
z uporabniškim imenom in geslom na strani Dmfa. Če bi 
želeli sodelovati, mi pišite na e-naslov bdvornik.tja@gmail.
com, da vam posredujem up. ime in geslo.

Za pojasnila o delu 
sem dostopna na 
bdvornik.tja@gmail.
com, pon--pet, 9h--11h 
in 14h--16h


