
Delo na daljavo za angleščino v 8. razredu od 23. do 27. 3. 2020 

 

Začeli bomo z učenjem nove snovi. V tem dokumentu boste našli razlago nove snovi in navodila 

za delo, v drugem dokumentu pa boste našli rešitve nalog in snov, ki si jo zapišite v zvezke. V 

tem času imate tudi prost dostop do učbenikov in delovnih zvezkov na spletni strani irokus, kjer 

lahko poslušate posnetke, tako da odprete učbenik ali delovni zvezek na ustrezni strani in 

kliknete na ikono zvočnika ob posameznem posnetku. 

Če imate kakršnakoli vprašanja glede snovi, nas lahko tudi kontaktirate na spodnje e-naslove.  

jeni.kure@os-loka-crnomelj.si 

tihana.malic@os-loka-crnomelj.si 

helena.kambic@os-loka-crnomelj.si 

david.stefanic@os-loka-crnomelj.si  

 

Začeli bomo z novo enoto (stran 72 v učbeniku). 

V tej enoti se bomo med drugim naučili tudi nov angleški čas PRESENT PERFECT. Pri uporabi 

tega časa pa potrebujemo tretjo obliko nepravilnih glagolov (reče se ji tudi PAST PARTICIPLE). 

Tako da v naslednjih dneh začnite z učenjem te oblike. Tabelo nepravilnih glagolov imate ob 

koncu učbenika in delovnega zvezka. Priporočamo, da si vsak dan, ko bi drugače imeli na urniku 

angleščino, v zvezek izpišete po 15 ali 20 nepravilnih glagolov (prepišite vse tri oblike in tudi 

slovenski prevod, podobno kot smo to počeli že v sedmem razredu, tako da boste povadili tudi 

ostale oblike). Ko glagole prepišete, jih vsaj še enkrat ponovite.  

 

V učbeniku na strani 72 preverite, ali razumete besede pri prvi nalogi. Nato si besede s prevodi 

prepišite v zvezke (poglej prilogo z rešitvami). 

V tej enoti se bomo pogovarjali o spreminjanju okolja, o dobrih in slabih vplivih, ki jih je človek 

imel oziroma jih ima na naše okolje. 

Pri tretji nalogi poskusite odgovoriti na vprašanja o slikah (kakšne pozitivne in negativne stvari 

vidiš). Če imate možnost, se poskusite o vašem mnenju po angleško pogovoriti s kakšnim 

članom družine, lahko pa mnenje tudi zapišete v zvezke. 

Nato greste na četrto nalogo – preberite pogovor med zemljo in možgani, v besedilu manjka 

nekaj povedi, ki so napisane pri nalogi 4B – vstavite jih na pravilno mesto v besedilo (rešitve v 

prilogi). 
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Present Perfect 

V tej enoti boste spoznali nov angleški čas – Present Perfect. Gre za čas, ki ga v slovenščini ne 

poznamo. 

Uporabljamo ga za naslednje situacije: 

- ko se je neko dejanje začelo dogajati v preteklosti in še vedno traja (primer: Če bi želeli 

povedati, da trenirate nogomet že deset let in ga še vedno trenirate, bi uporabili ta čas, 

če pa ste prenehali z igranjem nogometa pa bi uporabili pretekli čas past simple, ki ga že 

poznate.) 

- če opisujemo neko posledico preteklega dejanja in je ta posledica še vedno vidna v 

sedanjosti (primer: če ste si zlomili roko in se roka še ni zacelila, bi uporabili ta čas, če pa 

se je roka že zacelila, bi spet uporabili navadni pretekli čas past simple.) 

 

Več o različnih primerih uporabe in razlike v uporabi med časoma Present perfect in past simple 

kasneje, zaenkrat se bomo posvetili pravilni tvorbi povedi v tem času. 

Pri tvorbi povedi bomo potrebovali tretje oblike nepravilnih glagolov. 

Ko tvorimo povedi za osebe I, WE, YOU THEY, uporabimo pomožni glagol HAVE, za osebe HE, 

SHE, IT pa pomožni glagol HAS, nato nadaljujemo s tretjo obliko nepravilnega glagola, če pa je 

glagol pravilen mu dodamo končnico ED. Tretje oblike glagolov ostanejo tudi v nikalnih in 

vprašalnih povedih. 

Primeri trdilnih, nikalnih in vprašalnih povedi: 

I have broken my arm. (Zlomil sem si roko. – Roka je še vedno zlomljena.) 

I haven't broken my arm. (Nisem si zlomil roke.) 

Have you broken your arm? (Ali si si zlomil roko?) 

- Yes, I have. 

- No, I haven't. 

 

She has bought a bike. (Ona je kupila kolo.) 

She hasn't bought a bike. (Ona ni kupila kolesa.) 

Has she bought a bike. (Ali je ona kupila kolo?) 

- Yes, she has. 

- No, she hasn't. 

 



V dokumentu z rešitvami boste našli snov, ki si jo prepišite v zvezke. Nato rešite naloge na 

straneh 50 in 51 v delovnem zvezku. Pri zadnji nalogi, kjer morate pisati o svojem življenju, ne 

uporabljajte letnic, saj pri uporabi časa Present Perfect ne povemo, kdaj se je neko dejanje 

zgodilo. 

 

  

 


