
ANGLEŠČINA: UČNI LIST –  

RAZRED: 9. r: skupine PLAVŠIČ, ZAJC KALAR 

2. teden dela od doma: 23. marec do 27. marec 2020 

 

 

1. ura: WRITING 
 

  poglej si video o internatu: https://www.youtube.com/watch?v=OJTq4j2kDdw 
  razmisli in v nekaj povedih v zvezek zapiši svoje vtise o videu 
  U, str. 58 – 1. nalogo zapiši v zvezek: med danimi samostalniki moraš poiskati 

»compound nouns«, to so samostalniki, ki velikokrat stojijo skupaj tako, da 
ustvarijo nov pomen, npr. school + uniform (dve različni besedi) se združita v 
school uniform. 

- fraze iz 2. naloge izpiši v zvezek in jim dodaj njihove pomene v 
angleščini. Po potrebi si pomagaj s spletnim slovarjem. 

Ta teden je na vrsti pisanje dnevnika. Do četrtka, 26. 3. 2020 do 20h učiteljici preko 
e-pošte pošlji vsaj 3 vnose v #stay at home# dnevnik. Lahko izbiraš med dvema 
različicama (A ali B, glej spodaj). 
A – lažja verzija dnevnika (samo dopolni prazne prostore za začetnimi povedmi 
s predlogami, ki jih imaš v oklepaju).  

DATE: 18th March 2020 – Day 3 of Coronavirus #stay at home# 

Today is ………….    (Monday, 
Tuesday….). 

In the morning I ……. (kaj 
si delal – vsaj 2 aktivnosti) 

The weather was ……. (kakšno 

je bilo vreme). 
Today I liked ……………..   but I didn’t like ………. (kaj mi je bilo všeč 
in kaj ne). 

We ate ……….. (kaj 
si / ste danes jedli). 
The most interesting thing was: …………(zapiši eno najbolj 
zanimivo stvar tega dne) 
+ ……………………..     (lahko dodaš še kaj). 
  

B – težja verzija dnevnika (piši kot bi pripovedoval svojemu prijatelju, malo pa 
vmes vseeno pomisli tudi na strukturo stavkov). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OJTq4j2kDdw


2. ura:  EXERCISES – VOCABULARY 

 

- U, str. 58 – 59: vstavi fraze v okvirčke in v zvezek s celimi povedmi zapiši svoje 
odgovore na vprašanja. 

- U, str. 59: 5. naloga: s pomočjo fraz v 4. nalogi v zvezek zapiši nekaj povedi (svoje 
mnenje) o zapisanih izjavah. 

- Dodaj nov zapis v dnevnik. 

3. ura: REVISION EXERCISES, WRITING 

- DZ, str. 48 – 49: reši vse naloge. 

- Dodaj nov zapis v dnevnik. Ne pozabi ga poslati učiteljici. 

- Potem pojdi ven, zadihaj in se sprosti! Pazi nase in vse bo ok! Če želiš, lahko 
učiteljici Petri po e-pošti pošlješ kakšen zabaven video v angleščini, in poveš, zakaj 
se ti zdi zabaven. (petra.plavsic@os-brinje.si) 

 


