
ANGLEŠČINA-8.R/1.SKUPINA 

TEMA: SUMMER CAMP 

Pozdravljeni učenci! 

Pa smo prišli do petka in s tem se zaključuje drugi teden učenja na 

daljavo. Pošljite mi kakšen izdelek, mnenje, vprašanja na e-naslov: 

nevenka.sustersic@gmail.com.  

Prosila bi vas tudi, da mi sporočite, če uspete narediti naloge, 

prepisati snov, ali bi želeli še kakšen UL, ali bi raje rešili kakšno 

nalogo več v delovnem zvezku. Je nalog preveč/premalo?  

Tisti, ki ste sposobni, snov razumete in imate dovolj časa, lahko 

naloge v delovnem zvezku mirno rešujete. Vse rešitve za naloge v 

učbeniku in delovnem zvezku najdete na spletu. 

 

1.) Danes boste izdelali LETAK za poletni kamp. V učbeniku na 

str. 118 si oglejte nalogo 1a. 

V zvezek si izpišite vse aktivnosti in jih prevedite (Izdelajte 

si SLOVARČEK.) Aktivnosti razdelite v dve skupini: 

 

- Indoor activities (aktivnosti, ki jih izvajamo v zaprtem 

prostoru, dvorani) 

- Outdoor activities (aktivnosti, ki jih izvajamo na prostem) 

Veliko besed je že poznanih. Prevode poiščite v spletnem slovarju: 

PONS. 

Na str. 119 v učbeniku imate zgoraj izdelan LETAK za poletni 

kamp. Preberite si opis, aktivnosti in dnevni program. 

Izdelajte svoj letak in mi ga pošljite na e-pošto. Lahko ga 

samo poslikate. Naredite ga v zvezek ali na list papirja. Če 

ima kdo željo, lahko izdela tudi PowerPoint. Vendar NE 

kopirajte opisov z interneta. V pomoč vam pošiljam iztočnice. 
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a) Izberite tip kampa: sports camp, music camp, environmental 

camp, eco-camp, save-animals camp… 

b) Letak naj vsebuje: 

-OPIS KAMPA:  

Camp _____________(ime) is situated in _____________ (kraj, 

prostor, država). It ia a ______________ (music/sports/eco, 

…)camp. It is for children from_____ to _____ (starost). Our camp 

is famous for ___________________ (naštej, zakaj je znan). Our 

goal is ___________________ (kakšen je cilj: skrb za naravo, 

učenje športa/skrb za živali/pomoč…) A camper can 

__________________ (kaj lahko počne, kje bo spal). We organize 

__________________ (izlet, kakšno posebno aktivnost). 

 

-GESLO: npr. Save the planet./Be the best football player/Singing is 

my life. (Naj bo nekaj zanimivega, kreativnega. Nekaj kar pritegne 

udeleženca.) 

-AKTIVNOSTI: jih našteješ, razdeliš med zunanje in notranje 

-DNEVNI PROGRAM: po urah(tako kot je že narejeno v učbeniku, 

vendar s tvojimi idejami, vezano na tvoj kamp) 

 

VELIKO ZABAVE IN KREATIVNOSTI VAM ŽELIM! 

 

 

 

 

 

 


