
ANGLEŠČINA: RAZRED: 7. a,b,c – Kavšek, Zajc Kalar 

3. teden dela od doma: 30. marec do 3. april 2020 

Kopiranje ni potrebno. VSE naloge lahko rešuješ / prepišeš v svoj zvezek. Poglej 

navodila:   

Delo je razporejeno za 4 ure angleščine v tem tednu.   

Če imaš kakšno vprašanje, lahko učiteljici vprašaš po e-pošti ti ali tvoji starši Moj 

naslov je: sabina.kavsek@os-brinje.si  in maja.zajc-kalar@os-brinje.si. Z nama 

lahko komuniciraš tudi preko aplikacije VIBER – piši mi za telefonsko številko in 

lahko tudi tam rešimo kakšen »jezikovni problemček«. 

Pričakujeva, da boš naloge vestno rešil, da jih bomo v času, ko se vrnemo, lahko 

samo pregledali.  

Seveda pa je najbolj pomembno to, da ostanete zdravi, upoštevate navodila in se 

doma naučite veliko novega. Ne obremenjujte se preveč, vseeno pa izpolnite svoje 

naloge po svojih najboljših močeh. 

 

1. ura : Short revision test 

 

a) Pregled dela prejšnjega tedna: Vzemi si 5 minut časa in preveri svoje znanje 

besedišča na straneh v U od 72-73.  

 

b) Kratko preverjanje znanja – v priponki najdeš kratko preverjanje, ki ga reši 

čimbolj samostojno in čimbolj brez pomoči U in DZ, da boš videl koliko zares znaš.  

Rešiš ga lahko na 2 načina – vpisuj rešitve kar v računalniku, nato shrani in pošlji 

po e-pošti svoji učiteljici; ALI pa rešitve piši na list papirja, ki ga slikaj in pošlji po e-

pošti ali Vibru.  

 

Preverjenje slikaj in pošlji po e-pošti ali po aplikaciji VIBER (piši svoji učiteljici 

in poslala ti bo svojo telefonsko številko). 

 

 

2. ura : OBJECT PRONOUNS 

 

a) V zvezek napišite naslov OBJECT PRONOUNS;  

To so zaimki v 3. sklonu, ki ste jih zagotovo že kje videli, danes pa jih boste spoznali 

malo bolj podrobno. Če imate možnost, si za uvod poglejte tale dva posnetka.  

https://www.youtube.com/watch?v=KG9AxnDOwBc 

https://www.youtube.com/watch?v=XUIL5mFH5y4 
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V zvezek narišite razpredelnico in primere v stavkih po razpredelnico:  

SUBJECT PRONOUN 
Osebni zaimek 

OBJECT PRONOUN 
»predmetni zaimek« 

Slovenski prevod obeh 

I  Me  Jaz – meni / mene 

You  You  Ti – tebi / tebe  

He  Him  On – njemu / njega  

(mu/ga)  

She  Her  Ona – njej / njo  

We  Us  Mi – nam / nas 

They  Them  Oni – njim / njih  

 

My mum really likes ME.     - Moja mama ima mene zares rada. 

The girl gave him a ball.   - Deklica mu je dala žogo.  

 

b) Odpri učbenik na str. 75 – preberi 1. in 2. nalogo ter jo reši USTNO;  

3.nalogo zapiši s pravilnimi rešitvami v svoj zvezek – pregledno in natančno, da 

bomo to pregledali, ko se vrnemo v šolo.  

c) DZ str. 61 – vse naloge.  

 

3. Ura: Past Simple, Object pronouns – revision  

 

a) ponovitev Past SImple – U str. 75/ 6. in 7. nalogo v celih stavkih prepiši v zvezek; 

ves čas razmišljaj o Past Simplu, da ga boš pravilno uporabljal.  

 

b) ponovi tudi nepravilne glagole – poišči seznam in jih USTNO, na glas ponovi – 

lahko si tudi pomagaš s posnetki na youtube, ki jih že poznaš –  le vtipkaj 

»IRREGULAR VERBS ESL« 

 

c) ponovimo še »predmetne zaimke« - spodnje stavke zapiši v zvezek in dopolni z 

ustreznim zaimkom – svojilnim ali predmetim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fill in the gaps with the corresponding object pronoun 

1.   I haven’t got a pen. Can you give________your pen, please?  

2. Look at__________. She is so beautiful.   

3. John is my best friend. I can tell__________everything. 

4. Manchester United is my favourite football team. I like____ 

5. My favourite food is pizza. I love_____________. 

6. Tom, can I ask__________something?  

7. Please, invite________to your party. We really want to go! 

 

 



 

*** dodatne interaktivne vaje: https://agendaweb.org/grammar/pronouns-objects.html 

 

 

 

4. Ura: Past Simple questions, exercises 

 

a) Na hitro ponovimo vprašanja v pretekliku.  

Polistaj po zvezku nazaj ali pa poglej razlago v DZ str. 96, kjer je vse razloženo tudi v 

slovenščini. 

V ZVEZEK: Prepiši vprašanja in odgovori v celih stavkih. 

1. Where did you go last night?  

2. What did he cook for dinner?  

3. Why did she swim in the pool?  

4. Did your mother like the apples?  

5. Did you go to Ljubljana yesterday?  

 

b) Vaje v DZ  str. 62 in 63 – vse razen slušnega razumevanja.  

In to je vse za 3. teden . Če si vse opravil, ČESTITAMO!!!! 

 

------------------------  

*** dodatne vaje, naloge – če želiš, pošlji .  

- pišite dnevnik, kaj se vam dogaja;  

- opišite svoje lanske počitnice;  

- opišite kakšno sliko, ki jo imate kje blizu;  

- napiši obnovo filma, ki si ga gledal, 

- delaj vaje na spletnih straneh:  https://interaktivne-

vaje.si/02_osnova/predmeti_meni/anglescina_meni_6_9.html 

 

 

*** Bralna značka za angleščino še vedno velja. Kdor jo želi opraviti od doma, mora 

narediti sledeče:  

BRALNA ZNAČKA "od doma" 
Učenci, ki bi želeli opraviti bralno značko (3 angleške knjige), lahko za angleščino to 
opravijo preko aplikacije VIBER ali po E-pošti.  
 
1)Ko knjigo preberejo, napišejo kratko obnovo (približno 10 stavkov).  
2) To obnovo in knjigo (če jo imajo pri sebi) slikate in sliko pošljete svoji učiteljici. 
3) Obnovo glasno preberete in se pri tem snemate (prej vadite, da bo šlo gladko). 
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4) Vse to pošljete po aplikaciji Viber ali po e-pošti (priporočljivo je po Vibru, ker so 
to dolgi posnetki in bodo naši predali e-pošte prepolni).  
 
Za Viber rabite našo telefonsko številko - pošljite nam e-pošto (vsak svoji učiteljici) 
in pošljemo vam telefonsko številko. Prosite starše, da vam pomagajo, če utegnejo.  
 
 
Če ne bo šlo, pa nič hudega, boste bralno značko opravili takoj ko se spet vidimo v šoli. 
Upajmo, da bo to čimprej!! 


