TJA – 7. A, B, C
10. teden
25.5. – 29.5.2020
SAMOSTOJNO DELO
Dragi učenci 7. A, B in C,
pred vami je pester tedenski program angleščine. Pisali boste vremensko napoved,
se pogovarjali o čustvih, poslušali Beatle in se preizkusili v razumevanju angleških
šal. Uspešno!
***
1.
V učbeniku na str. 129 naredi nalogo 4. Najprej si oglej vremensko sliko, nato pa v
zvezek napiši naslov TOMORROW'S WEATHER – the weather forecast. Zapiši
napoved, kakšno bo jutri vreme po Sloveniji (na severu, jugu, vzhodu in zahodu) in
kakšno v sosednjih državah (v Avstriji, Italiji, na Hrvaškem in na Madžarskem).
-

uporabljaj prihodnjik: npr. It will be cold and rainy in the north. The
maximum temperature will be around 100 degrees. It'll be partly cloudy …

-

pomagaj si z vremenskimi izrazi: sunny, mostly sunny, dry, some
sunshine, rainy, cloudy, partly cloudy, heavy showers, snow …

-

na severu/jugu/vzhodu/zahodu: in the north, in the south, in the east, in the
west

-

v pomoč ti je lahko tudi vremenska napoved za Britansko otočje na str. 128

FOTOGRAFIJO VREMENSKE NAPOVEDI POŠLJI SVOJI UČITELJICI NA E-MAIL!

2.
V delovnem zvezku reši nalogi 6 na str. 132 (dopolniš razpredelnico s trdilno, nikalno
in vprašalno obliko prihodnjika) in 8 na str. 134 (napišeš, kaj boš ali ne boš počel, ko
boš ti starš).

3.
V učbeniku na str. 132 preberi besedilo Sulky Jack – Jack se kuja. Preberi Jackov email in poslušaj posnetek na: https://touchstone.si/audio/ts7/132_Sulky_Jack.mp3

V zvezek reši nalogo 2, kjer moraš oblikovati vprašanje ali odgovor, ki se navezuje na
Jackov e-mail.

4.
V učbeniku na str. 133 si oglej izraze za čustva. Naslov: FEELINGS AND
EMOTIONS. Izpiši angleške besede v zvezek, nato pa jim v slovarčku Touchstone 7
poišči prevode.
Naredi še nalogo 3b: v zvezek zapiši 5 povedi o tem, kaj ti storiš, ko si
srečen/žalosten/v zadregi/razočaran … kot kaže zgled.
npr.

When I'm nervous, I bite my nails.
When I'm happy, I listen to music.

Pokliči sošolca in z njim ustno naredi nalogi 3c. in d. Po angleško razpravljajta o
čustvih. Uporabljajta primere iz učbenika in dodajta svoje zamisli.

5.
Med počitkom lahko na YouTube-u poslušaš dobre stare Beatle:
https://www.youtube.com/watch?v=yJyClObyUOs

Oglej si še nekaj preprostih šal v angleščini:
https://www.youtube.com/watch?v=jyD-LF5DESA

***

ZNAM ZA VEČ!
(dodatne naloge)



v delovnem zvezku na str. 134 reši nalogi 9 in 10
v učbeniku na str. 134 naredi nalogo FUN-TASTIC – English-Slovenian
computer: prevedi stavke v slovenščino.

Lep pozdrav, učiteljici angleščine Maša Rakuš Dobnik in Tina Vrščaj
masa.rakus@guest.arnes.si
tina.vrscaj@guest.arnes.si

