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

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 
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: 

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

 

 
1. ura: PASSIVE VOICE – exercises 

 
a) Učbenik str. 80/ 1. in 2. naloga – ponovno preberi besedilo in v zvezek napiši 

rešitve obeh nalog.  
 

b) Učbenik str. 81/3. naloga – popravi napake in pravilne stavke zapiši v zvezek 
(spet si pozoren na Passive voice) 

 

c) Učbenik str. 81/4. naloga – preberi kratko besedilo in glagole vstavi v passive 
voice obliko – v zvezek zapiši samo rešitve (kratka naloga, a ne?)  

 

d) Delovni zvezek str. 65 – Reši vse naloge; ponovitev Passive voice ob vajah.  
 

*** Tukaj pa še nekaj neobveznih interaktivnih vaj, ki jih tudi priporočam za 
dodatno vajo: https://www.english-4u.de/en/grammar-exercises/passive2.htm 

https://www.english-grammar.at/online_exercises/passive-voice/pa004-what-happened-in-1900.htm 
active OR passive: https://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/passive/exercises?simple-present-2 

 



2. ura: FILMS AND BOOKS – verbs and nouns 
 

a) Danes boste povadili nekatere besedne vrste in preverili svoje slušno 
razumevanje ob dveh nalogah.  

Noun – samostalnik, Verb – glagol  

 

b) Učbenik str. 82/1. naloga – Preberite si kviz in besede v modrem zapišite v 
zvezek, tako da zapišeš samostalnik (noun) in glagol (verb) za vsakega.   

 

c) Učbenik str. 82/2. naloga – reši kviz, tako da samo rešitve zapišeš v zvezek;  
 

d) Učbenik str. 82/3. in 4. naloga – poslušaj kviz, posnetek »U str. 82-2.33« in 
odgovore 4. naloge zapiši v celih stavkih v zvezek.  
 

e) Učbenik str. 82/6. naloga – V dveh stavkih nominiraj svoj najboljši film, 
knjigo… Vsaj 2 stavka zapiši v zvezek.  
 

 

3. ura: WORKBOOK EXERCISES  

 

a) Slušno razumevanje – poglej si zanimiv posnetek življenjske zgodbe - 
https://www.youtube.com/watch?v=tvNOzJ7x8qQ 
 

b) VAJE: Delovni zvezek str. 62, 64, 66 – reši vse razen vaj s slušnim razumevanjem 
– vse te in še kakšne bomo naredili v šoli, ko se vidimo .  

 

To bi bilo vse za ta teden – Saj ni zelo veliko . 

Naslednji teden pa se bomo verjetno lahko dobili že v šoli in bomo vse to 
in še kaj za nazaj tudi skupaj preverili, popravili. 

TA TEDEN NIČ POŠILJANJA UČITELJICI – YUPI  

 

 

 


