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TJA 8/ skupina 1 in 2 

→ spodaj so naloge, ki jih morate narediti do petka, 17. aprila. 2020; kjer piše POŠLJEŠ, rešeno 

prosim pošlji na moj e-naslov: masa.rakus@guest.arnes.si  

 

TJA 8/ skupina 3 in 4 

→ spodaj so naloge, ki jih morate narediti do petka, 10. aprila. 2020; kjer piše POŠLJEŠ, rešeno 

prosim pošlji na moj e-naslov nastja.muller@guest.arnes.si ali kot sporočilo na Instagram 

 

 

TJA 8/ skupina 1 in 2 

❖ še enkrat si preberi letak in besedilo o kampu TAWONGA, ki ga najdeš v učbeniku na 

strani 119 

❖ do petka si zamisli svoj summer camp in kako bi izgledal ter naredi letak kot je v UČ na 

str. 119 zgoraj, sestavi program ter svoj summer camp opiši, tako kot je narejeno v 

nalogi 2.b ter pošlji svoji učiteljici angleščine 

 

TJA 8/ skupina 3 in 4 

 

❖ odpri učbenik na strani 118 in si poglej 1. nalogo. V drevesu imaš zapisane OUTDOOR 

ACTIVITIES (dejavnosti, ki jih lahko počneš zunaj) in INDOOR ACTIVITIES (dejavnosti, ki jih 

počneš znotraj). Prepiši si jih v zvezek in dodaj slovenski prevod, naslov je CAMP TAWONGA. 

Če kakšnega izraza ne poznaš uporabi spletni slovar PONS. 

 

❖ na strani 119 najprej preberi letak kampa Tawonga potem pa besedilo (naloga 2b). Zapiši 

kratko obnovo besedila (min 8 povedi) ali si nariši miselni vzorec s pomembnimi informacijami 

ter ga POŠLJI svoji učiteljici angleščine. 

 

❖ V zvezek reši nalogo 2c iz učbenika na strani 120 (dopolni vprašanja in prepiši odgovore).
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Ostanite zdravi, ostanite doma in upava, da se kmalu vidimo       

Vesele velikonočne praznik 

Učiteljici Maša in Nastja 


