ANGLEŠČINA: RAZRED: 7. a,b,c – Kavšek, Zajc Kalar
10. teden dela od doma: 25. maj do 29. maj 2020
Pozdravljen-a!!! Kako si kaj?? Upam, da dobro!!!
Tudi v tem tednu ti želim uspešno delo od doma .
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.

INFORMACIJE GLEDE PREJŠNJEGA TEDNA:
Preglej svoje naloge s pomočjo REŠITEV, ki so v prilogi.

1. ura: OFFERS AND SUGGESTIONS
Naučili se bomo nekaj ponuditi (OFFERS) in predlagati (SUGGESTIONS).
a) Učbenik str. 88/1. naloga – poslušaj pogovor – posnetek »U str88-2.35« in zapiši
rešitve v zvezek – samo manjkajoče besede, ki jih ustrezno oštevilči.
b) Učbenik str. 88/2. naloga – Zapiši v zvezek »key phrases« in zraven napiši katera od
njih je OFFER (ponudba) ali SUGGESTION (predlog).
c) Učbenik str. 88/3 naloga – poslušaj kratke dialoge – posnetek »U str88-2.36« in
kratke dialoge nato s pravilnimi rešitvami zapiši v zvezek.
d) Pa še nekaj posnetkov za lažje razumevanje – predlagam, da poleg posnetkov tudi
glasno ponavljaš:
»let's« phrases: https://www.youtube.com/watch?v=iXi8pIMM6gM
making suggestions: https://www.youtube.com/watch?v=xmzLIgoQnAk
making offers: https://www.youtube.com/watch?v=ATJOFst_7po

2. ura: E-MAIL, writing

a) Učbenik str. 89 – Preberi e-pošto v učbeniku in reši 1 in 2. nalogo.
1. naloga: odgovori na vprašanja v zvezek.
2. naloga: dopolni stavke v zelenem okvirju in jih zapiši v zvezek.

b) Učbenik str. 89/ 3. naloga - Veznik BECAUSE (=ker) zagotovo že poznaš, zato ti tudi
ta naloga ne bo delala težav. Glavni stavek (številke 1 do 5) ustrezno poveži z
veznikom »because« in drugim delom stavka (črke od a do e). Stavke zapiši v zvezek.

c) Zapiši si še nekaj drugih veznikov in jih uporabi v stavku:
AND (in), OR (ali), BUT (ampak), WHEN (ko), WHERE (kjer).

*** mogoče vam bo všeč tudi posnetek: https://www.youtube.com/watch?v=BT1HhMcB8aw
d) Za vajo pa sedaj lahko še sam nekomu (prijatelju, staršu, sorodniku) napišeš čisto
pravi e-mail v angleščini. Koga boš izbral?

3. ura: Workbook exercises
Danes ponavljaš in utrjuješ svoje znanje preko vaj v DZ, ki jih je kar še nekaj….

a) DZ str. 71 – reši vse naloge in natančno ponovi WILL FUTURE – če si pozabil,
pobrskaj nazaj po zvezku. Ta prihodnjik smo spoznali prejšnji teden.
b) DZ str. 72 – reši vse naloge. Povadil boš bralno razumevanje preko novega besedila,
ki govori o avanturah, dogodivščinah. Če je kakšna beseda nerazumljiva in ovira tvoje
razumevanje, pa pokukaj v spletni slovar in si besedo potem tudi kam zapiši.
www.pons.si – saj zdaj ga že znaš uporabljati, ali ne?

4. ura: Review exercises

a) Učbenik str. 90/ 1., 2. in 3. naloga – napiši pravilne rešitve v celih stavkih v zvezek –
s tem boš zelo dobro ponovil nekaj besedišča in pa GOING TO (prihodnjik, ki smo ga
spoznali nekaj tednov nazaj).
b) Za konec pa reši še kviz oz. preverjanje znanja na tej povezavi:
https://www.1ka.si/a/284792 – reševanje tega je OBVEZNO.
***Nekaterim so menda tile kvizi zelo všeč, zato še nekaj povezav, ki so neobvezne, pa
vendar je za vaše še boljše ZNANJE zelo dobro, če rešite tudi te .
going to:
https://quizizz.com/join/quiz/5abc66138db70e001a33a1d1/start?from=soloLinkShare&r
eferrer=5e8f06778e56e3001d8fbb83
will future:
https://quizizz.com/join/quiz/59cc0f05e4a27f11003abf3b/start?from=soloLinkShare&ref
errer=5e8f06778e56e3001d8fbb83
past simple:
https://quizizz.com/join/quiz/5afe1eb90149cf0019d122b5/start?from=soloLinkShare&re
ferrer=5e8f06778e56e3001d8fbb83
vocabulary:
https://quizizz.com/join/quiz/5ebf2a5e097629001d4dbba9/start?from=soloLinkShare&r
eferrer=5e8f06778e56e3001d8fbb83

Želim vam lep konec tedna, veliko sonca in zanimivih dogodivščin –
seveda potem, ko končate vse delo za šolo .

