ANGLEŠČINA: RAZRED: 7. a,b,c – Kavšek, Zajc Kalar
9. teden dela od doma: 18. maj do 22. 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.

INFORMACIJE GLEDE PREJŠNJEGA TEDNA:
-

Preglej svoje naloge s pomočjo REŠITEV, ki so v prilogi.
- Pošlji pisni sestavek, če ga še nisi.

1. ura: EXTREME WEATHER CONDITIONS
What's the weather like? – Poznaš vremenske pojave? Jih znaš našteti po angleško? No,
danes jih bo ponovil.
a) Učbenik str. 86/1. naloga – naslov WEATHER + besede zapiši v zvezek in če ne
razumeš pomena, si ga preveri v slovarju (www.pons.si)

b) Učbenik str. 86 – poslušaj posnetek »U str. 86 - 2.34« in v zvezek zapiši samo
rešitve za 7 praznih okenc v besedilu – vstaviti moraš besede iz 1. naloge, ki si jih že
spoznal pri prejšnji vaji.
c) Učbenik str. 86/5.naloga – poslušaj zgornji posnetek še enkrat in označi pravilni
odgovor – če želiš, lahko napišeš cele stavke, drugače pa zapiši vsaj pravilne rešitve.
!!! če si v tem besedilu naletel na kakšne »nove« besede, si jih zapiši v zvezek
in poišči slovenski prevod s pomočjo slovarja (www.pons.si)

2. ura: REVISION exercises

a) DZ str. 70/ 1. – 5. naloga – reši vse naloge. Slušni posnetek »DZ str.70-15« najdeš
v prilogi.
b) Ponovite prihodnjika »going to«.
Vaje za ponovitev najdeš na spletnih straneh, kjer boš na koncu lahko svoje delo tudi
preveril. Nekaj jih je tukaj:
https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/tenses/going_to_future_mix.htm
https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/tenses/going_to_future_mix2.htm

https://quizizz.com/join/quiz/57e82f68af7add635a8a09b9/start?from=soloLinkShare&ref
errer=5e8f06778e56e3001d8fbb83
https://quizizz.com/join/quiz/5b0619f0133b1b001907169a/start?from=soloLinkShare&ref
errer=5e8f06778e56e3001d8fbb83

c) Če nimaš možnosti uporabljati spletnih strani, ker je vaš računalnik preveč zaseden,
pa si v zvezek prepiši spodnjih 7 primerov – v vseh primerih je potrebno glagol
napisati v obliki »going to« prihodnjika.

3. ura: WILL FUTURE – prihodnjik
a) Danes se boste naučili še en prihodnji čas – ta se imenuje WILL FUTURE
V zvezek zapiši:

WILL FUTURE – prihodnjik

osnovna struktura: WILL + NEDOLOČNIK (glagol brez končnice)
I WILL CALL you later. (Poklical te bom kasneje.)
She WON'T COOK today. (Ona ne bo kuhala danes.).
Where WILL THEY PUT that book? (Kam bodo dali tisto knjigo?)
WILL FUTURE uporabljamo za prihodnja dejanja, ki izražajo naše nenačrtovane
odločitve za prihodnost. (I will help you in a minute.)
GOING TO FUTURE pa uporabljamo za načrtovana dejanja v prihodnosti (npr.: We are
going to buy a new car next month.)
!!! poglejte si tudi učni list v prilogi – tam imate točno razloženo in napisana pravila za
WILL FUTURE – pravila si lahko sprintate (če imate to možnost) ali pa jih prepišete v
zvezek. Vsekakor vam bodo prišla prav tudi še naslednje šolsko leto.

b) Učbenik str. 87/1. naloga – naredi jo samo ustno. Zapiši pa si skrajšane oblike
pomožnega glagola »will«:
WILL = 'LL

WON'T = WILL NOT

c) Učbenik str. 87/2. in 3. naloga – nalogi najprej reši ustno, tako da GLASNO vse
naloge prebereš; nato pa v zvezek zapiši samo rešitve, ni potrebno s celimi stavki.

4. ura: WILL FUTURE – exercises

a) Učbenik str. 87/ 4. naloga – Dobro si poglej 1. primer tvorbe vprašalnega stavka z
Will Future – paziti moraš na vrstni red. Npr.: Will Nick stay in the UK?
Ostale primere od 2 do 6 nato s celimi stavki zapiši v zvezek.

b) Učbenik str. 87/5. naloga – PREDICTIONS (=napovedi za prihodnost): Tukaj se
boš naučil napovedovati prihodnost. Kaj misliš kaj te čaka v prihodnosti?? Uporabi
spodnje besedne zvezke (napisane imaš tudi v svojem učbeniku).
Napišeš lahko nikalne ali trdilne stavke.
Npr.: I think I won't become famous. (nikalni stavek) ALI
I think I will become famous. (trdilni stavek)

c) Za konec te ure si poglej še dva posnetka s primeri WILL FUTURE:
https://www.youtube.com/watch?v=RZa8vlO-kW4
https://www.youtube.com/watch?v=5Nzr30SYy3g

*** Če pa imaš še kaj energije, je tukaj še nekaj interaktivnih vaj, kjer takoj
dobiš tudi povratno informacijo za napisane rešitve.
https://agendaweb.org/exercises/verbs/future/will-positive-negative-questions-write
https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/tenses/be_will_future_sentences.htm
http://www.focus.olsztyn.pl/en-future-simple-tense-exercises.html#.Xr1riGj7RPY

V tem tednu ti ni potrebno poslati NIČESAR – yupi .
Tvoja edina naloga je, da glasno bereš nekaj v angleščini vsaj 5 minut. Ti bo uspelo?
Tega zaenkrat ne morem preveriti, ampak verjamem, da boš to vseeno storil-a!!
Imej se lepo in uživaj v lepih pomladnih dneh 

