
ANGLEŠČINA – ponedeljek, 16. marec 2020 

 

Dragi učenci, tokrat bomo delali malo drugače. V nadaljevanju poišči napotke za svoj 

razred in reši naloge. Če imaš kakršnokoli vprašanje ali potrebuješ dodatno razlago, 

se lahko name obrneš preko easistenta. 

 

Lep pozdrav 

                                                                       učiteljica Nataša 

 

 

1. in 2. ura:  7.a in 7.b 

 

1. Če še nisi, dokončaj vaje v DZ na str. 41. 

2. Nato reši vaje v DZ str. 48: 

 

    a) vaja 1 – Preberi, kaj so osebe povedale o včerajšnjem dnevu ter njihova imena 

                    napiši k ustrezni sliki. 

    b) vaja 2 – Kratko odgovori na vprašanja. 

    c) vaja 3 – Dopolni povedi s could / couldn't. 

 

    in vaje na str. 49: 

 

    a) vaja 2 – Dopolni povedi z manjkajočimi besedami. Pomagaj si z učbenikom. 

    b) vaja 3 – Preberi pesem, ki jo je napisal James Berry. Njegova družina prihaja iz 

                    Jamajke. Njegovi starši so se priselili v Veliko Britanijo, ker so upali na 

                    boljše življenje. Pesem je opis življenja v Veliki Britaniji, kot ga vidi  

                    avtor. Opisuje pa tudi, kako se je življenje spremenilo od takrat, ko so 

                    bili pesnikovi starši otroci.  

                  - Za boljše razumevanje pesmi, si boš moral nekatere besede prevesti s  

                    pomočjo slovarja. Zapiši jih v zvezek. 

                  - Odgovori na vprašanja o pesmi v zvezek. 

                  - Na zemljevidu sveta poišči Jamajko. Poišči nekaj informacij o tej državi  

                     in jih zapiši v zvezek (prebivalstvo, glavno mesto, jezik, glasba, znane 

                     osebnosti, …). Povedi napiši v angleščini. 

 

Želim ti veliko uspeha pri reševanju. Predlagam, da vaje rešiš danes. Jutri bom 

poslala nove vaje ter priložila rešitve današnjih.  

  

 

 

 

 



3. ura: 9.a 

 

1. V UČ na str. 72 reši vajo 1 – preberi povedi in jih poveži z ustreznim voščilom  

    (vaja 1A) ter poveži slike z ustreznim izrazom v okvirčku (vaja 1B). Nato vsakemu  

    izrazu poišči in zapiši eno praznovanje ali posebno priložnost (vaja 1C). 

2. Nato preberi povedi v vaji 3 in poveži dele tako, da dobiš 7 različnih vraževerij s  

    celega sveta.  

3. Spomni se vsaj 3 vraževerij, ki jih imamo v Sloveniji in jih zapiši v zvezek. 

4. V DZ na str. 50 reši naslednje vaje: 

 

    a) vaja 1 – Dopolni povedi tako, da uporabiš besedišče za posebne priložnosti. 

    b) vaja 2 – Preberi besedilo Scottish Tourist Office in reši vajo. 

5. V zvezek opiši svoje najljubše praznovanje ter kako ga praznuješ (rojstni dan,  

    Novo leto, Božič, …). 

 

Želim ti veliko uspeha pri reševanju. Predlagam, da vaje rešiš do jutri, ko bom poslala 

vaje za naslednjo uro. Takrat si jih boš lahko pregledal s pomočjo rešitev, ki jih bom 

priložila. 

 

 

4. ura: 6.a 

 

1. Če še nisi, dokončaj vaje v DZ na str. 41. Pri reševanju si pomagaj z učbenikom. 

2. Nato reši vaje v DZ str. 48 in 49, in sicer: 

    a) vaja 1 – Dopolni povedi o Mattu s prislovi pogostosti (always, often, usually, 

                    sometimes, never) ter jih ponovno napiši. Pazi na mesto teh besed v 

                    povedi – vedno pred glagolom. Izjema je glagol 'biti', takrat je prislov  

                    za glagolom. 

    b) vaja 2 – lahko jo izpustiš oz jo rešiš s kom od domačih. Vsak izbere eno tabelo 

                    (A ali B) ter drug drugemu postavljata vprašanja z What time …?  in  

                    nanje odgovorita s podatki iz tabele. Bodi pozoren na vprašalnici do 

                     (za osebe: I, we, you, they) in does (za osebe: he, she, it). 

    c) vaja 3 – pod slike napiši poimenovanja za sadje in zelenjavo. 

    d) vaja 4 – preberi jedilni list ter izberi in napiši svoj obrok. Izbiraj med predjedmi  

                    (starters – 1. del jedilnega lista), glavnimi jedmi (main courses – 2.del) 

                     in sladicami (desserts – 3. del). 

 

Želim ti veliko uspeha pri reševanju. Predlagam, da naloge rešiš do srede, ko bom 

poslala naloge za naslednjo uro. Takrat si jih boš lahko preveril s pomočjo rešitev, ki 

jih bom priložila.  

 



5. ura: 8.a 

 

1. Prejšnjo uro smo govorili o stvareh, ki se bodo v prihodnosti zagotovo zgodile ter o 

    stvareh, ki se bodo verjetno zgodile. V UČ na str. 61 reši vajo 6. Svoje ideje napiši 

    v zvezek. 

2. V DZ reši vaje na str. 44: 

 

    a) vaja 1 – S pomočjo slik in glagolov v okvirčku dopolni povedi (obljube). 

    b) vaja 2 – Dopolni povedi z might / might not in glagole v okvirčku. 

    c) vaja 3 – Dopolni povedi z will / won't / might / might not tako, da se pomen ne  

                    bo spremenil. 

     

    In na strani 45: 

 

a) vaja 4 – Preberi besedili in dopolni povedi, vezane na besedili. 

 

Želim ti veliko uspeha pri reševanju nalog. Predlagam, da naloge rešiš do srede, ko 

bom poslala za naslednjo uro. Takrat si jih boš lahko preveril s pomočjo rešitev, ki jih 

bom priložila. 


