
ANGLEŠČINA: RAZRED: 9.r 3. nivo – Kavšek, Zupančič 

8. teden dela od doma: 11. maj do 15. maj 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. 

 

 

INFORMACIJE GLEDE PREJŠNJEGA TEDNA:  

Nekateri še niste poslali naloge prejšnjega tedna, zato je tukaj še en opomnik, da 
to storiš sedaj – čimprej. Reši kvize, vpiši rezultate, slikaj in pošlji učiteljici po e-
pošti.  

1) First and second conditional: https://test-english.com/grammar-points/b1/first-and-
second-conditionals/ 

2) Tenses: 
https://quizizz.com/join/quiz/5d7e60a66f59fc001d46bea3/start?from=soloLinkShare
&referrer=5e8f06778e56e3001d8fbb83 

3) Vocabulary: 
https://quizizz.com/join/quiz/5e4430414be6bc001fa0f4d7/start?from=soloLinkShare
&referrer=5e8f06778e56e3001d8fbb83 

 
RESULTS OF MY ONLINE TESTS:  

Ime in priimek First and Second 
Conditional  

Tenses Vocabulary 

    
 

 

1. ura : Films and books genres 

Do you prefer reading books or watching films? Well, for an average teenager the 
answer is clear . However, it is very good if you manage to read some books, too. Can 
you name 3 books and films that are popular in your country? I hope you can!  

 

a) Učbenik str. 78/ 1. naloga – Poglej besedišče v kvadratu, ki ti pove kakšne vrste 
knjig in filmov poznamo. Razpredelnico prepiši v zvezek in besede razporedi v 
ustrezen stolpec. Če ti kakšna beseda ni znana, si pomagaj s spletnim slovarjem.  



b) Učbenik str. 78/ 2. naloga – Poglej si slike in razmisli katere besede bi najbolje 
opisale slike A do G.  

c) Učbenik str. 78,79/3. naloga – Reši kviz in si zapiši svoje rezultate. Poišči 
»key« na str. 79 in si zapiši kaj velja zate. Če je kaj novih besed, si pomagaj s 
slovarjem.  

d) Učbenik str. 70/5 – Uporabi fraze »KEY PHRASES« IN v 6 stavkih opiši film, ki 
si ga videl-a pred kratkim.  
 
 

2. ura : Passive voice 
 

I am sure you have heard of the grammatical structure »passive voice«. It's time that 
you learn about it in more details . It is very useful and it will bring your English on a 
higher level.  

a) V prilogi poišči ppt »Passive«, ki vključuje tudi razlago učiteljice. To bi ti moralo 
pomagati pri lažjem razumevanju. Posnetek lahko poslušaš tudi večkrat. 

V zvezek zapiši naslov PASSIVE VOICE in vsebino 3. in 4. drsnice. Predlagam, da 
si ppt shraniš, saj ti bo morda prav prišel v naslednjem šolskem letu za lažje 
razumevanje trpnika (passive voice). 

 

b) U str. 80 – da nadaljujemo temo o filmih, si preberi besedilo na tej strani v 
učbeniku.  
V zvezek napiši naslov »FILM TRIVIA BLOG« - kako bi to prevedel v 
slovenščino?  
Preberi besedilo in v poišči primere PASSIVE VOICE (be + 3. obl. glagola) – v 
zvezek zapiši vsaj 4 stavke, ki so napisani v tej strukturi.  
 
 
 
 

3. ura : Writing an essay 
 

Današnja ura bo namenjena pisanju pisnega sestavka po sistemu NPZ navodil, ki 
ga moraš NATIPKATI in poslati učiteljici po e-pošti.  

a) Ponovi Passive, ki si ga spoznal-a prejšnjo uro, tako da pogledaš tale posnetek:  

 

 
b) V prilogi imaš tudi ppt »PISNI SESTAVEK- navodila«, ki jih preberi preden se 

lotiš pisanja navodil.  

 

 



 

naslov: »COMMUNICATION THROUGH TIME« 

 

Zapisal boš svoje razmišljanje o komunikaciji skozi čas. V sestavku napiši:  

- kako se komunikacija spreminja skozi čas;  
- kako sodobna tehnologija vpliva na medsebojne odnose med prijatelji in 

družinskimi člani;  
- kakšna bo komunikacija v prihodnosti;  
- predstavi prednosti in slabosti komunikacije s sodobno tehnologijo;  
- v zaključku ne pozabi povedati kaj ti osebno misliš o razvoju komunikacije;  

Tvoj sestavek naj bo dolg 200 – 220 besed;  

Zelo dobro je, če pred pisanjem najprej narediš NAČRT, ki ti bo pomagal, da boš lažje 
organiziral celoten sestavek.  

Ne pozabi na smiselno strukturo in ne pozabi na UVOD, JEDRO in ZAKLJUČEK.  

Ko boš končal, še enkrat preberi zapisano, kaj popravi in morda v Wordu uporabi tudi 
funkcijo »Pregled«, kjer boš dobil tudi kakšen namig glede svojih napak.  

Uspešno pisanje ti želim. 

Učiteljice pričakujemo, da spis pošlješ do petka, 15. maja 2020.  

 

… and here is the weekend . Enjoy it!!!  

 

 

 

 

 


