
ANGLEŠČINA – petek, 27. marec 2020 

 

Zdravo! 

No, pa je že petek. Še malo, pa si boste lahko odpočili. Kako so šle včerajšnje 

zadolžitve? Res bi od vas rada dobila kakšno povratno informacijo glede učenja na 

daljavo. S kakšnimi težavami se spopadate – če se, seveda? Ali je učna snov dovolj 

razumljivo podana? Ali je dela preveč / dovolj / premalo? Kar pogumno mi pišite. Le s 

pomočjo vaših mnenj in komentarjev lahko kaj spremenim. 

 

 

2. ura: 6.a   
 

Za vas danes samo na kratko, ker ste včeraj dobili nalogo za dva dni. Kako 

napredujejo opisi vaših sanjskih domov? Veselim se že vaših sestavkov. Pošljite mi jih 

do 18. ure (če bo malo kasneje ali jutri, tudi nič hudega). 

 

Danes samo rešitvi dveh nalog iz DZ, če ste jih že naredili. Če jih še niste, pa jih 

rešite do ponedeljka in si jih takrat preverite. 

 

Rešitve DZ str. 51 / vaji 4, 5: 

 

Vaja 4: 2 – There aren't any good programmes on TV tonight. 

            3 – There's a pizza in the kitchen. 

            4 – there isn't a key. 

            5 – There are two cinemas near here. 

 

Vaja 5: Vaše povedi pri tej nalogi so različne, zato vam ne morem napisati rešitev. 

Važno je, da ste napisali resnične povedi o naši šoli ter da so se začele z There is / 

There are / There isn't / There aren't. 

 

To je za danes vse. Naredite si lep vikend, sprostite se in imejte se skrajno lepo. 

 

 

3. in 4. ura: 7.a in 7.b 

 

1. Rešitve naloge 1 v UČ str. 82: 

 

1 - take exams – opravljati izpite                 6 - go abroad – oditi v tujino 

2 - pass exams – opraviti/narediti izpit         7 - go out with someone – iti na  

3 - fail exams –  ne opraviti izpita                                                          zmenek  



4 - leave school – zaključiti šolanje             8 - fall in love – zaljubiti se 

5 - get a job – dobiti službo                        9 - get married – poročiti se 

 

 

Rešitve naloge 1 v DZ str. 52: 

 

2 – passed her exams                           7 – going out 

3 – leave school                                   8 – taking her maths exam 

4 – get a new job                                 9 – fell in love 

5 – goes abroad 

6 – failed her maths exam 

 

 

2. Prihodnost je zelo negotova, saj ne moremo vedeti, kaj se bo zgodilo. Nekateri  

    ljudje se zato obrnejo na vedeževalko (fortune teller). Tako se je k njej odpravil 

    tudi Matt, prijatelj iz našega učbenika. Vedeževalki je postavil nekaj vprašanj  

    glede svoje prihodnosti. Preberite si njegova vprašanja in vedeževalkine odgovore 

    v UČ str. 82 / vaja 2. Kdor ima dostop do digitalnega UČ, lahko tudi posluša. 

 

    Poveži vprašanja in odgovore – to lahko narediš ustno (rešitve: 1-d, 2-b, 3-e, 4-a, 5-f, 6-c). 

 

    Kot lahko vidite, se nekatera Mattova vprašanja začnejo z Wh-vprašalnico. 

 

    Where will I live? 

    What sort of job will I get? 

 

    Ne glede na to, pa vprašanje še vedno vsebuje tudi vprašalnico za prihodnji čas –  

    will. Torej je 'formula' za vprašanja z Wh- vprašalnicami naslednja: 

 

    Wh-  + will  +  oseba  +  glagol (nedoločnik) 

 

 

     Ste si ta vprašanja in 'formulo' že napisali v zvezek? Še ne? No, kar pogumno, da 

     boste lahko naslednjo vajo rešili s pomočjo teh primerov. 

 

     Sedaj rešite UČ str. 83 / vaja 4a - uredi besede v ustrezen besedni red in napiši  

     vprašanja v zvezek. 

 

Naj bo to za danes dovolj. Naredite si lep vikend in lepo se imejte! 

      


