
Pouk angleščine na daljavo za učence učne skupine 8. razreda (pri prof. Lapanje) 

 

Tretji teden 

Ponovil boš rabo časa present perfect in nepravilne glagole, besedišče za hišna opravila in 

začel z novo snovjo o varovanju okolja. 

 

1. URA (PREDVIDENA ZA PONEDELJEK, 30. 3. 2020) 

Ponovi čas Present Perfect. Poglej slike in povej, kaj se je zgodilo. Odgovore zapiši v zvezek. 

(lahko si pomagaš z glagoli, ki so napisani pod slikami). Preveri rešitve. 

 

Look at the picture and say what has happened.  

 

 

Reši priložen delovni list 1.  Sliko tega pa mi pošlji na irena.lapanje@guest.arnes.si. 

 

mailto:irena.lapanje@guest.arnes.si


2. URA (PREDVIDENA ZA TOREK, 31. 3. 2020) 

Uporabi spletni učbenik, dostopen na strani iRokus in na str. 75 pri nalogi 6 poslušaj 

posnetek. Nato odgovori na vprašanja. Poslušaj še enkrat in odgovori na vprašanja pri nalogi 

6B.  

 

Sedaj v zvezek napiši vsaj 5 povedi o tem, kaj si že in česa še nisi naredil (ravno tako 5 

povedi, skupaj 10) v tem tednu. To nalogo mi pošlji na irena.lapanje@guest.arnes.si  do 

petka. V učbeniku na strani 75 je tudi podan primer (glej nalogo 6 C). 

 

Ponovi besedišče v povezavi s hišnimi opravili. Reši priložen delovni list 2  in ga prilepi v 

zvezek.  Rešitve delovnega lista so podane na koncu.  

 

3. URA (PREDVIDENA ZA SREDO, 1. 4. 2020) 

Odpri učbenik na strani 76. Preden prebereš 

besedilo, pomisli na ogrožene živalske vrste, 

koliko se jih lahko spomniš? Zakaj je okolje 

ogroženo? Kakšni problemi se pojavljajo?  

 

Preberi besedilo. Med branjem lahko sproti 

označuješ besede, ki so neznane/nove.  

V zvezek nato napiši naslov: TAKE ACTION in 

prepiši neznane/nove besede. Tokrat naj bo 

tvoja naloga, da pomene nekaterih besed 

poiščeš sam, in sicer z uporabo spletnega 

slovarja. Sliko svojega slovarčka mi pošlji na 

irena.lapanje@guest.arnes.si. Nekaj besed je 

že prevedenih v preglednici. Če v besedilu 

najdeš še kakšno besedo, ki je ne poznaš, pa 

jo dopiši. 

Prevedi: passionately, fashion designer, 

ethically, provide, equipment, endangered,   

campaign, well-known, educational. 
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Nato naredi še naloge bralnega razumevanja, in sicer na strani 77, naloge B in C. Pri nalogi B 

svoje odgovore preveri s poslušanjem preko spleta na strani iRokus. 

 

Reši vaje na spodnji povezavah, da ponoviš rabo časa Present Perfect. Preveri rešitve.  

a)  https://www.znamzavec.si/vsebine/iZZV_ANG_8/index.html  

    (str. 30–33, vpišeš enako kot na iRokus) 

b) https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/tenses/present_perfect_statements.htm 

 

Ponovi tiste nepravilne glagole, ki si si jih izbral prejšnji teden, in izberi novih 15, ki si jih 

najprej napiši v zvezek, nato se jih nauči. 
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REŠITVE (3. teden) 

 

Delovni list 1  

1 has eaten 2 have broken 3 has started 4 haven't left 5 have written 6 have finished 7 have 

lost 8 haven't gone 9 has just phoned 10 haven't seen 11 has never seen 12 have lived 13 

hasn't arrived 14 has he ever been 15 have bought 

 

Delovni list 2 

1. 

 

 

 



UČB, str. 75 

6A 

 

6B 

 

 

Vocabulary - slovarček 

 



UČB, str. 77 

2A 

 

2B 

 

2C 

 

 


