OŠ Hinka Smrekarja – Učenje na daljavo – angleščina – 7.a – Maša Rakuš Dobnik
30. marec 2020

7. a
3. teden (30. marec do 3. april 2020)
Prejšnji teden smo si pogledali, kako se stopnjujejo pridevniki v angleščini. Ta teden
bomo to temeljito utrdili, prav tako pa bomo naredili nekaj vaj za snov, ki smo jo
obdelali v preteklosti. ☺

Navodila:
 Naloge so zapisane v tedenskem sklopu, zato upoštevaj, da ti jih ni potrebno vseh
rešiti v enem dnevu. Razporedi si jih sam/-a ali upoštevaj mojo razporeditev.
 V tem tednu sem za vas ponovno pripravila tudi nekaj spletnih vaj, ki jih lahko
rešuješ na računalnik, tablico ali telefon. Pri reševanju spletnih vaj upoštevaj, da mi
je najlaže poslati rešitve tako, da ko zaključiš z nalogo, klikneš FINISH. Ob tem se
ti odpre okno, kjer na desni strani piše »email my answers to my teacher«, kamor
potem vpišeš moj e-naslov masa.rakus@guest.arnes.si VSE spletne naloge mi
POŠLJEŠ!!!
 V primeru kakšne težave ali vprašanja mi prav tako piši na moj e-naslov.

1. DAN
 Odpri delovni zvezek na strani 104 in reši naslednje naloge: 7a, 7b, 7c, 7d, 8, 9 in
10.
 Ponovi, kaj so to prislovi, kako jih tvorimo in iz česa ter reši naslednjo nalogo na
spletu.
zapiši ustrezno obliko prislova za naslednje pridevnike:
https://www.liveworksheets.com/me40041on

2. DAN
 Odpri delovni zvezek na strani 107 in reši naslednje naloge: 12, 13, 14, 15 in 16.
 Ponovi, kaj so to pridevniki in kako se po njih vprašamo ter reši naslednjo nalogo
na spletu.
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obkroži protipomenke naslednjih pridevnikov:
https://www.liveworksheets.com/ov62756tc

3. DAN
 Odpri delovni zvezek na strani 109 in reši naslednje naloge: 17, 18, 19a, 19b, 20 in
21.
 Ponovi, kako tvorimo množino samostalnikov v angleščini in reši naslednje naloge
na spletu.
pri vseh nalogah dopolni z ustrezno obliko samostalnika v množini:
https://www.liveworksheets.com/bu18371sx
https://www.liveworksheets.com/uj54110nt
https://www.liveworksheets.com/na48737eg

4. DAN
 Odpri učbenik na strani 97 in poslušaj besedilo A School Play. Nato ga glasno
preberi. Če nimaš učbenika doma, ti pomaga učbenik na spletu, ki ga najdeš na
spodnji povezavi:
https://touchstone.si/ucbeniki/ts7/000.html
Zvočni posnetek pa najdeš na povezavi:
https://touchstone.si/audio/ts7/97_A_School_Play.mp3
 Reši naslednji nalogi na spletu.
zapiši ustrezno obliko pridevnika: osnovnik, primernik ali presežnik:
https://www.liveworksheets.com/hz5591tg
https://www.liveworksheets.com/eg5594cr

Ostanite zdravi, ostanite doma in upam, da se kmalu vidimo 😊
učiteljica Maša

TJA
3. teden
30.3. – 3.4.2020
SAMOSTOJNO DELO DOMA

Dragi učenci 7.B in 7.C,
pravijo, da bomo še kar nekaj časa doma. Zato obračamo nov list v knjigi.
***
1. Začenjaš novo poglavje People and countries – Ljudje in države. Odpri učbenik na str. 93.
Glasno preberi besede pod sličicami: cheap, short, heavy, lazy, clean, full, brave, strong,
cowardly, weak, dirty, empty, hard-working, expensive, tall, light. To so pridevniki – besede,
ki opisujejo, kakšen je kdo ali kakšno je kaj.
2. Odpri zvezek. Napiši velik naslov PEOPLE AND COUNTRIES, spodaj pa podnaslov
Adjectives – Pridevniki. Začrtaj štiri stolpce, kot kaže primer. Če kakšne besede ne razumeš,
uporabi slovarček Touchstone ali spletni slovar Pons: sl.pons.com/prevod.
Primer
pridevnik
cheap
…

slovenski prevod
poceni
…

nasprotni pridevnik slovenski prevod
expensive
drag
…
…

3. Odpri delovni zvezek na str. 101. Reši 1. in 2. nalogo. Pri 2. zastavljaš vprašanja – pomagaj
si s tabelo na dnu DZ. To tabelo tudi prepiši v zvezek. Reši še 3. nalogo na str. 102.
Noun – samostalnik
height – višina
length – dolžina
width – širina
depth – globina
distance – razdalja

Adjective – pridevnik
How high/tall …? Kako visok … ?
How long …? Kako dolg …?
How wide …? Kako širok …?
How deep …? Kako globok …?
How far …? Kako daleč …?

4. V učbeniku na str. 97 je besedilo A School play – Šolska igra. Poslušaj zvočni posnetek:
https://touchstone.si/audio/ts7/97_A_School_Play.mp3, nato besedilo preberi še sam. Prevedi
si neznane besede. Oglej si tudi Remember box.
5. Napiši mi pismo v angleščini na e-mail: tina.vrscaj@guest.arnes.si
Predstavi se mi. Opiši se z različnimi pridevniki. Povej, v čem si dober, kaj imaš rad, česa ne,
in kako se imaš te dni. Želim, da se oglasite vsi!
Zdrav pozdrav v vaše domove,

vaša učiteljica angleščine Tina Vrščaj

