ANGLEŠČINA: RAZRED: 9., 3.NIVO – Kavšek, Zupančič
5. teden dela od doma: 14. april do 17. 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 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.
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 obvezno reši spletne kvize in pošlji svoje rezultate učiteljici po e-pošti.

!!! Na voljo je tudi koda za uporabo spletnega učbenika English Plus z vsemi
posnetki – glej prilogo, ki je poleg navodil iz prejšnjega tedna!

1. ura : Poprava NPZ-ja
Naredi popravo NPZ-ja v zvezek. Rešitve najdeš v prilogi tedenskih
navodil za angleščino. Le pri izseku RABA JEZIKA zapisuj popravljene
povedi v celih povedih. Drugod lahko le na kratko – besede/številke ipd.
Pisnega dela si seveda ne moreš pregledati, poglej pa navodila za
ocenjevanje, da veš, kako bi tvoj pisni izdelek ocenili.

2. ura : Modalni glagoli: utrjevanje
1. UVOD IN GLAVNI DEL URE: spodaj so povezave do štirih različnih
kvizov za utrjevanje. Ko rešiš VSE štiri kvize, REZULTATE
FOTOGRAFIRAJ IN JIH POŠLJI UČITELJICI NA MAIL. Ne pošiljaj
vsakega posebej, ampak vse rezultate skupaj.
a) Modal verbs quiz. Reševati začneš s klikom na PLAY.
https://quizizz.com/join/quiz/5c05949b59722a001b0e56b8/start?studentShare=true
* modal verbs – obligation. Reševati začneš s klikom na PLAY.
https://quizizz.com/join/quiz/5d0e5268c10939001db9843e/start?studentShare=true
* tenses – ponovitev. Reševati začneš s klikom na PLAY.

https://quizizz.com/admin/quiz/5ba3c6e108d51600192a1653?studentShare=true
* future tenses. Reševati začneš s klikom na PLAY.
https://quizizz.com/join/quiz/58c11c79c1f32e70090189a3/start?studentShare=true
VNESI svoj rezultat v tabelico spodaj, ga slikaj in mi pošlji:

ime in priimek

1. kviz

2. kviz

3. kviz

4. kviz

2. ZAKLJUČEK URE:
Delovni zvezek, v. 3, str. 55 – DO WE NEED TESTS AT SCHOOL?
To je besedilo, v katerem avtor razmišlja, ali so testi v šoli potrebni ali ne. Preberi
besedilo in podčrtaj ustrezne besede.
Nato napiši v zvezek kratko besedilo, kaj si o potrebnosti testov v šoli misliš ti. Besedilo
naj bo ima od 80-100 besed.

3. ura : Vocabulary: courses and careers
Rešitve prejšnje ure:

DZ, str. 55, v. 3: 1-in my opinion, 2 – firstly, 3- secondly, 4 – finally, 5- to

conclude, 6 – all in all)

1. UVOD IN GLAVNI DEL URE:
učb., str. 62
- Poglej vprašanji na vrhu strani, tam kjer piše »THINK« in razmisli, kakšen bi bil tvoj
odgovor.
- 1. naloga: vstavi besede iz okvirčka k ustreznim besednim zvezam od 1-6 in celotne
besedne zveze zapiši v zvezek.
- 2. naloga: besede iz okvirčka poveži s slikami A-J. Rešitve zapiši v zvezek.
- vsem besedam/besednim zvezam, ki jih ne poznaš, poišči prevode in jih pripiši v
zvezek.

*preveri rešitve :
- učb., str. 62/1.: 1 school 2 a degree 3 management 4 a lawyer 5 good marks
6 a position
- učb., str. 62/2.: A – nursing, B – science, C – engineering, D – teaching,
E – management, F – construction, G – entertainment, H – journalism, I – IT, J – law

2. GLAVNI DEL URE:
a) Učb., str. 62:
- 3. nalogo naredi v zvezek. Iz besed v 2. nalogi moraš tvoriti imena poklicev, npr.:
nursing - nurse
- 6. naloga: v zvezek v CELIH POVEDIH odgovori na vprašanja.

b) DZ, str. 50:
- reši nalogi 1 in 2
- 5. nalogo naredi v zvezek, vendar izberi najmanj 5 poklicev (ne dveh, kot je v
navodilih)

3. ZAKLJUČNI DEL URE
- Učb., str. 64: preberi besedilo in ustno naredi naloge 1-3

To je SKORAJ vse za ta teden (glej spodaj) 
**V petek ob 10h bo imela vsaka skupina s svojo učiteljico
videokonferenco preko ZOOMa. Namenjena je vsem tistim, ki bi želeli
kaj vprašati, malo poklepetati ali pa samo pozdraviti sošolce. Vabilo
prejmejo starši na e-poštni naslov. Upava, da se oglasite!   

*** 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!!

