ANGLEŠČINA:
RAZRED: 9. r, 3. Nivo – skupina Zupančič, Kavšek
3. teden dela od doma: 30. marec do 4. april 2020
Kopiranje ni potrebno. VSE naloge lahko rešuješ / prepišeš v svoj zvezek.
Poglej navodila:
Delo je razporejeno za 3 ure angleščine v tem tednu.
Če imaš kakšno vprašanje, lahko učiteljico vprašaš po e-pošti ti ali tvoji starši
Moj naslov je: sabina.kavsek@os-brinje.si , mateja.zupancic@os-brinje.si
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.
Si poslal nalogo prejšnjega tedna po e-pošti? Če še nisi, naredi to DANES.

1. ura: REVIEWS (tor, 31. 3. 2020)
a) Odpri U str. 60 in preberi besedili v okvirčkih in reši naslednje naloge oz.
odgovori na vprašanja v zvezek.
Naslov: REVIEW
- What is a REVIEW? (find an English-English definition by using an online
dictionary).
- U str. 60/2. naloga – Dokončaj stavke s svojimi besedami in jih napiši v
zvezek;
- U str. 60/3 – V zvezek po angleško razloži besede: creative, ordinary,
unusual, challenging, historic;
- Poslušaj »movie review« na tejle povezavi spodaj in nato napiši kratek
povzetek v zvezek. Naslov: FROZEN II – Movie review
https://www.youtube.com/watch?v=hHkFQSCOjLM
*** Če želiš napiši »review« še za kak drug film, ga natipkaj in pošlji
učiteljici po e-pošti.

2. ura: SHORT REVISION TEST (sre, 1. 4. 2020)

a) V spletni učilnici poišči kratko preverjanje za 3. teden, ki ga pošlji svoji
učiteljici do ČETRTKA, 2. aprila do 18h.
- Rešitve lahko pišeš v zvezek, ki ga slikaš in pošlješ učiteljici po e-pošti ali po
aplikaciji VIBER (učiteljici piši za telefonsko številko, če je še nimaš).
- Lahko tudi pišeš direktno v dokument in ga potem shraniš, ter pošlješ učiteljici
po e-pošti.
b) Sledi nekaj vaj v DZ – reši naloge na str. 48 in 49: Gre za ponovitev
naklonskega glagola CAN, COULD.
3. ura: HOMESCHOOLING, verb CAN
a) Ponovimo najprej naklonski glagol CAN in njegovi obliki COULD in BE ABLE TO.
Naslov v zvezku: CAN, COULD, BE ABLE TO
We use »be able to« to express ability or possiblity in all tenses (also future or
present). Write this chart into your notebook.

-U str. 61/ 2. in 3. nalogo napiši v zvezek (priporočam, da kar v celih stavkih;
b) Kako primerna tema – HOMESCHOOLING….

- U str. 61/ 4 – Read the text and write only solutions in your notebook. Think about
this topic. Write 5 – 10 sentences about HOMESCHOOLING – pošlji jih učiteljici po epošti .
*** Dodatne vaje – interaktivno ponovite modalne glagole:
https://www.english-grammar.at/online_exercises/modal-verbs/m003-can-be-able-to.htm
https://www.english-grammar.at/online_exercises/modal-verbs/m009.htm
https://www.english-grammar.at/online_exercises/modal-verbs/m012-must-mustnt.htm
https://www.english-grammar.at/online_exercises/modal-verbs/m013.htm

*** 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).
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!!

