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Delo na daljavo  

Dragi učenci, drugi teden je za nami. Kot kaže, bomo še nekaj časa doma. Glede na to, sem se                   
odločila poslati zanimive naloge za dva tedna, da si še lažje organizirate čas. Delo se navezuje                
na to, kar se učite in počnete doma. Sami se organizirajte, kaj boste naredili prvo, kaj drugo in                  
kdaj. Obe nalogi mi pošljite v enem mailu, ker vem, da imate veliko pošiljanj. 

Naloga - opis fotografij(e) 1. teden 

Pri pregledu vsebin za 8. razred sem se, v dogovoru z učiteljem LUM, odločila za               
medpredmetno povezovanje. Pri pridobivanju mednarodnih potrditev za znanje angleškega         
jezika, je velikokrat dana naloga - opis fotografije. Pri nalogi LUM ste naredili 4 fotografije.               
Za angleščino nalogo nagradite: 

a) s krajšim opisom vseh 4 fotografij: kaj predstavlja, kje je poslikana in kdaj,             
kateremu žanru pripada. Napišete po 2-3 povedi k vsaki fotografiji. 

b)  z daljšim opisom ene fotografije 

Izberite a) ali b). Na spletni strani: 

https://www.dailystep.com/en/blog/how-describe-photograph-english-ielts-exam-skills 

najdete primer opisa s ključnimi besedami, katere lahko uporabite pri opisu. 

Besedilo lahko tudi najdete, če vtipkate ključne besede 

Daily step English. How to describe a photograph. Besedilo preberite in poslušajte. 

Za orientacijo da ste na pravi spletni strani, fotografiji tam sta: 

  

 
 

 

ZNANJE, VZGOJA, ODGOVORNOST IN VARNOST SO NAŠ KAŽIPOT V PRIHODNOST. 

 

https://www.dailystep.com/en/blog/how-describe-photograph-english-ielts-exam-skills


Naloga - francoska revolucija 2. teden 

 

Pri predmetu ZGO obravnavate francosko revolucijo. Opišite: 

a) glavne dogodke in osebnosti francoske revolucije 
b) značilno modo za ta čas 

 

Tako se naloga navezuje na to, kar ste že spoznali. 

 https://www.ducksters.com/history/french_revolution/  

https://kids.kiddle.co/French_Revolution 
https://kids.britannica.com/kids/article/French-Revolution/353712 

 

 

 

 

Veselim se vaših opisov fotografij in naučite me kaj o francoski revoluciji. 

 

Lep pozdrav, 

učiteljica Ivana  
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