ANGLEŠČINE SE NE POZABI, ČE SE JO
UPORABLJA .
#stay AT home« learning can be challenging, but you can do it!
Res da je tole učenje doma in brez učitelja, ki te priganja, zelo drugačno, pa
vseeno upamo, da ti učiteljice dajemo jasna navodila, da narediš VSE kar je
v rednih navodilih.
Tukaj smo ti pripravile še veliko možnosti za dodatne vaje, predvsem za tiste,
ki vemo, da prehitro končate in imate potem tudi še kaj prostega časa in
ne veste čisto kaj bi počeli .
Ker je pomembno, da v tem času spoznate koristne in uporabne plati
računalnika in interneta, smo pripravile nekaj navodil za utrjevanje različnih
vidikov angleščine.
Izkoristi tudi našo ponudbo in nam tudi pošlji katero od nalog po katerem od
elektronskih medijev.
Predvsem pa ostani zdrav-a in ne pozabi:
V ZNANJU JE MOČ in le z znanjem bo premagan tudi tale virus, ki je
začasno ustavil naš vsakdan.
Vse dobro vam želimo učiteljice angleščine OŠ Brinje Grosuplje.
Tukaj pa se začnejo predlogi za dodatno delo:

VADIMO VSEH 5 SPRETNOSTI (grammar, vocabulary, writing,
speaking, listening) ZA BOLJŠE ZNANJE ANGLEŠČINE:
Zelo znana in uporabna je spletna stran, kjer lahko delaš karkoli je povezano
s tvojim razredom (lahko tudi lažje ali težje, izbiraj po svojih sposobnostih in
interesih): https://interaktivne-vaje.si/

SLOVNICA:
 Nepravilni glagoli:
http://www2.arnes.si/~osljic1s/TJA/vaje%20-za-vse/nepravilnivsi/KAZALO.htm



Past simple
Za 8. razred: https://eucbeniki.sio.si/ang8/index.html
Za 9. razred: https://eucbeniki.sio.si/ang9/index.html
za 6., 7., 8. in 9. razred - vprašanja na izbiro, ki utrjujejo razumevanje in
slovnico: http://a4esl.org/q/h/mc006-ck.html
BESEDIŠČE:
Interaktivne igre za večji besedni zaklad:
https://interaktivne-vaje.si/anglescina/vocabulary/vocabulary.html


STORY ONLINE: stran, kjer slavni prebirajo zgodbe v angleščini: :
https://www.storylineonline.net/
Za 5. in 6. razred - V mestu: http://iteslj.org/v/ei/buildings.html
Za 6. razred - Oblačila: http://iteslj.org/v/ei/clothes.html,
http://iteslj.org/v/ei/clothes2.html
Za 9. razred - Sinomi, homonimi: http://a4esl.org/q/h/dt/ho16.html
Za 8. razred - iskanje nasprotij (pridevniki): http://iteslj.org/cw/1/vmopadj.html
SLUŠNO RAZUMEVANJE + PISNO IZRAŽANJE
(Izberi besedilo, poslušaj ga vsaj 2x, nato napiši do 5 stavkov obnove v
angleščini in ga pošlji učiteljici po e-pošti; Ne pozabi navesti vira.)
https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/features/6-minute-english
https://www.youtube.com/user/bbclearningenglish
https://www.esl-lab.com/easy/
BRALNO RAZUMEVANJE
(lahko prebereš angleško knjigo, lahko pa slediš eni od spodnjih povezav in
narediš naslednje).





Prebereš besedilo vsaj 2x
Izpišeš 5 novih/težjih besed in jih razložiš po angleško
Napišeš v zvezek (ali word dokument) naslov in nato še 5 stavkov obnove
prebranega)
Pošlješ učiteljici;

https://learnenglish.britishcouncil.org/skills/reading/pre-intermediate-a2
https://agendaweb.org/reading-exercises - tukaj beseda EASY / ELEMENTARY
pomeni enostavno besedilo; ADVANCED so malo težja besedila; ne izberi si
prelahkega ;)
https://stories.audible.com/discovery - zvočne knjige v angleščini, različne
stopnje.

PISNO IZRAŽANJE
a.
Poleg naloge, ki si jo že dobil, lahko dnevnik v angleščini pišeš kar vsak
dan (lahko tudi samo nekaj stavkov, najbolje na računalniku pa nujno); Tedensko
lahko potem to pošlješ svoji učiteljici v vpogled.
b.
Zagotovo si imaš sedaj čas ogledati več filmov, saj nisi pod pritiskom
ocenjevanj ;) - in ko si ogledaš kak dober film, naj sledi še kratka obnova, ki jo
napiši in pošlji učiteljici.

GOVORNO IZRAŽANJE
Ta naloga tudi ni nujna, lahko je pa zelo zabavna :). Če si upaš, se posnemi
in pošlji posnetek učiteljici po mailu (lahko samo zvok) ali po kakšnem
drugem mediju (viber, ipd.). Omejitev je max 1 posnetek na teden :).
Lahko se vnaprej pripraviš in V ANGLEŠČINI govoriš (ali prebereš) nekaj svojih
misli na katero od predlaganih tem:





6., 7. Razred:
Opiši svojo sobo;
Opiši svoj dan kot ga preživljaš sedaj, ko si samo doma… Ti je to všeč ali
ne?
Opiši neko posebno dogajanje v tvoji družini (ste kaj skuhali, se igrali
kakšno igro, ipd…).
Opiši sebe (videz, osebnost, kaj imaš rad, kako preživljaš svoj prosti
čas,ipd.)
8. In 9. Razred:
Lahko izbiraš tudi med predlogi za 6. in 7. razred:







Opiši svoje potovanje;
Govori o filmu, ki si ga včeraj gledal;
Kaj si ti misliš o trenutni situaciji po svetu;
Kakšen bi bil zate idealen svet;
Kako vidiš svojo prihodnost (čez 5, 10 let);

