
ANGLEŠČINA:      RAZRED: 7, b, c: KAVŠEK, ZAJC KALAR 

6. teden dela od doma: 20. april do 24. 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. Naslov je: 
sabina.kavsek@os-brinje.si ali maja.zajc-kalar@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. 

Dragi učenci - učiteljice se trudimo s popravljanjem vaših izdelkov, ki jih pridno 
pošiljate (in prav je tako), vendar jih je veliko, zato jih boste nekateri dobili malo 

kasneje kot drugi. Hvala za vašo potrpežljivost. 

Ta teden ti ni treba ničesar pošiljati, moraš pa rešiti kviz, ki je del ene izmed učnih ur. 

INFORMACIJE GLEDE PREJŠNJEGA TEDNA:  

- Preverite svoje delo prejšnjega tedna - glej prilogo REŠITVE 5.tedna.  
- Kdor še ni naredil spletnih kvizov prejšnjega tedna, to lahko še vedno naredi (+ zapiši 

rešitve, zapis slikaj in jih pošlji učiteljici po e-pošti).  

Zdaj pa veselo na delo, v zadnji teden pred počitnicami  

1. ura : REVIEW EXERCISES (ponovitev)  
 

a) Danes bomo malo ponavljali in zaključili 7.enoto.   

Zapis v zvezek: REVIEW 

U str. 80: Vse naloge od 1. do 6. najprej USTNO preberi in sproti rešuj, nato pa 
REŠITVE zapiši v zvezek.  

 
2. ura: Revision quiz  (preverjanje)  

 
a) Danes boš svoje znanje ponovil preko kviza, kjer boš na koncu dobil tudi povratno 

informacijo o svojem znanju. Potrudi se in ga reši čimbolj samostojno. Na koncu pa si 
poglej napake (če jih bo kaj) in si pravilne rešitve zapiši v zvezek.  

Za reševanje preverjanja klikni tukaj -   Preverjanje 7.razred 

Če ti zgornji link ne deluje, skopiraj tale naslov v svoj brskalnik - 
https://www.1ka.si/a/270747 

 

b) Preveri DZ ali je vse do konca 7. enote končano (moralo bi biti in če si bil vesten, 
potem je to vse kar si imel za opraviti v sklopu te ure angleščine). 

 



3. ura: Grammar revision  
 

a) V prilogi 6. tedna se nahaja ppt »Present and past RAZLAGA« z razlago vseh časov, 
ki smo jih spoznali v tem šolskem letu – Present Simple, Present Continuous in Past 
Simple. Do sedaj bi jih moral že kar dobro poznati in pravilno uporabljati.  

Poslušaj razlago, ki jo je posnela učiteljica S. Kavšek za lažje razumevanje oz. 
ponovitev tvojega znanja. Ob razlagi si lahko tudi kaj zapišeš v zvezek. Posebej, če je 
kaj takega kar se ti zdi, da si že malo pozabil. 

b) V prilogi je tudi učni list »Present and Past VAJE« kjer se nahaja nekaj vaj za 
ponovitev tega kar si obnovil ob poslušanju posnetka. Učni list reši ali pa samo rešitve 
zapiši v zvezek – naslednjič dobiš rešitve, da boš lahko preveril pravilnost.  

 

4. ura: Watch, listen and write 

 

a) Malo se poigraj ob nalogah ob koncu enote.  
U str. 81 – 1 in 4. nalogo zapiši v zvezek.  

 
b) Danes boš poslušal 2 posnetka, ki sta zelo aktualna in prav je, da tudi v angleščini 

spoznaš malo besedišča o tem slavnem koronavirusu. Že pred poslušanjem pripravi 
zvezek in pisalo.  

 
Sedaj napiši v zvezek naslov CORONA VIRUS – v obliki miselnega vzorca izpiši 5-10 
stavkov iz posnetka (***šibkejši učenci lahko zapišete samo ključne besede)  
Če vam bo vaš miselni vzorec še posebej dobro uspel, ga slikajte in mi sliko pošljite.  

https://www.youtube.com/watch?v=FC4soCjxSOQ 

https://www.youtube.com/watch?v=PkUlCIFE45M 

 

Želimo ti lepe počitnice!! Odpočij si od šolskega dela in naužij se 
sončnih dni in sproščujočih trenutkov s svojimi bližnjimi. 

Ostanite zdravi!!! 

 


