
 POZDRAVLJENI OSMOŠOLCI! 

(30.3. – 3.4.2020) 

Pred nami je 3. teden učenja na daljavo. Upam, da ste se že navadili, in 

da pri tem nimate večjih težav. Vemo pa, da včasih malce ponagaja 

tehnologija, tudi nam. Spletne strani založbe Rokus, kjer so naši 

interaktivni učbeniki in delovni zvezki, včasih ne delujejo, zato prosimo 

učence, ki imate slučajno učbenike ali delovne zvezke v šoli, da vam 

prijatelji oz. sošolci slikajo in pošljejo gradivo, vaje pa naredite v 

zvezke.  

Prosile smo vas tudi, da nam pošljete povratne informacije o poteku 

dela, z besedami (kako vam gre, so kje težave, je česa preveč ali 

premalo). Hvala vsem, ki ste to opravili. Prepisane snovi in rešenih 

nalog nam ni potrebno pošiljati, saj vsak teden dobite rešitve 

preteklega tedna in si lahko skrbno vse pregledate sami. Pri prepisu 

snovi pa se potrudite in prepisujte natančno. Učiteljicam boste pošiljali 

preko elektronske pošte le naloge, ki bodo natančno opisane in 

datumsko opredeljene. Seveda je vedno dobrodošlo tudi kakšno 

vprašanje iz vaše strani.  

V nadaljevanju vam zato pošiljamo splošne napotke za boljše in lažje 

sporazumevanje preko e-pošte z vsemi učitelji in tudi drugimi. 

NAPOTKI: 

Pod naslovnika (tam kjer piše Subject) napišite kaj je bistvo vašega sporočila (naloga, 

poročilo, vprašanje). 

Nato v samo okence za besedilo vpišete besedilo, ki pa se začne z vljudnim nagovorom: 

Spoštovani/Pozdravljeni! 

Če gre za prijatelja, babico, bratranca, lahko napišeš Dragi_______! 

V samem besedilu zapišeš zakaj pišeš.  

Na primer: V priponki vam pošiljam nalogo, ki smo jo morali narediti v tem tednu. ALI 

Prosil/a bi vas, če mi lahko pojasnite…ALI Sporočam vam, da delo na daljavo poteka… 

Spodaj dodajte obvezno svoj podpis – Ime, priimek, razred 

Če dodajate priponke, dodajte VSE priponke v eno sporočilo. S temi napotki boste z vajo 

postali pravi pravcati mojstri elektronske komunikacije ☺ 



NAVODILA ZA TEDENSKO DELO: 

Prejšnji teden ste se spoznali z novim angleškim časom, Present Perfect. 

Napisali ste si vsa pravila in si prepisali nepravilne glagole. Upam, da ste 

poslušali tudi izgovorjavo in naredili vaje. Tudi ta teden jih ponavljajte in 

pišite. 

Utrjevali boste čas Present Perfect. V zvezke napišite naslov Present Perfect 

exercises in rešite naslednje štiri primere (glagole v oklepajih postavite v 

Present Perfect): 

 

1. She (stop) dancing.                    2. My parents (buy) a new house. 

+                                                         + 

-                                                           - 

?                                                          ? 

3. You (find) a wallet.                   4. Tony (work) at school. 

+                                                          + 

-                                                           - 

?                                                          ? 

 

Odprite naslednjo povezavo, kjer boste rešili učne liste, samo prve tri strani. 

Učne liste si lahko natisnete, če imate to možnost, drugače pa rešitve nalog 

zapišite v zvezke. 

 

http://cubictalk.com/cubicboard/matrials/Grammar-Practice-

Worksheets/7.Present-Perfect.pdf#page=1&zoom=auto,-39,798 
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