
ANGLEŠČINA: RAZRED: 7. a,b,c – Kavšek, Zajc Kalar 

4. teden dela od doma: 6. april do 10. april 2020 

Kopiranje ni potrebno. VSE naloge lahko rešuješ / prepišeš v svoj zvezek. Poglej navodila: Delo 
je razporejeno za 3 ure angleščine v tem tednu. Če imaš kakšno vprašanje, lahko učiteljico 
vprašaš po e-pošti ti ali tvoji starši. Naslov je: sabina.kavsek@os-brinje.si ali maja.zajc-
kalar@os-brinje.si.  Pričakujeva, da boš naloge vestno rešil, da jih bomo v času, ko se vrnemo, 
lahko samo pregledali. Seveda pa je najbolj pomembno to, da ostanete zdravi, upoštevate 
navodila in se doma naučite veliko novega. Ne obremenjujte se preveč, vseeno pa izpolnite 
svoje naloge po svojih najboljših močeh. 

Dragi učenci - učiteljice se trudimo s popravljanjem vaših izdelkov, ki jih pridno pošiljate 
(in prav je tako), vendar jih je veliko, zato jih boste nekateri dobili malo kasneje kot drugi. 

Hvala za vašo potrpežljivost. 

Ta teden ni potrebno pošiljati ničesar – je pa obvezno rešiti spletni kviz. 

!!! Na voljo je tudi koda za uporabo spletnega učbenika English Plus z vsemi 
posnetki – glej prilogo!! 

INFORMACIJE GLEDE PREJŠNJEGA TEDNA:  

- preverjanje NUJNO pošljite vsi, ki tega še niste storili!!  
- če ste imeli kakšne težave pri delu v DZ in U, so v prilogi rešitve za naloge 3. 

tedna (glej prilogo REŠITVE – 7.r U, DZ) 
 

1. ura : Quiz and revision exercises 
 

a) Danes svoje znanje preveri s kvizom (preverjanjem znanja):  

Oblikovan je tako, da ti s povratno informacijo oz. razlago pomaga pri učenju. Vpiši se na 
spodnji link z imenom in vstopi v sobo – sledi spodnjim navodilom. 

Sodelovanje je obvezno in dokazuje, da spremljaš pouk na daljavo in  
izpolnjuješ svoje dolžnosti. Učiteljice sodelovanje beležimo.   
Za reševanje kviza potrebuješ računalnik ali pametni telefon ali tablico.  

1. Pojdi na naslednjo spletno stran: https://b.socrative.com/student/ 
2. Vtipkaj ime sobe / room name (z VELIKIMI TISKANIMI ČRKAMI):  

Zajc Kalar room  MAJA6607,   Kavšek room: UP6GFFLPX 

3. Vnesi svoje pravo IME IN PRIIMEK in začni z reševanjem. Za reševanje si vzemi 
čas, za pomoč lahko tudi pogledaš v učbenik / delovni zvezek. Srečno!  

POZOR: kviz je časovno omejen in bo za sedmi razred na voljo v torek, 7. 4. 2020 od 8.30 
do 13.30. 



!!!Za tiste, ki tega v tem času ne boste uspeli, bo od četrtka naprej v spletni učilnici pdf 
različica preverjanja. Lahko jo boste sprintali, rešili in svoji učiteljici poslali po e-pošti.  
 

b) DZ str. 64 – reši vse naloge.  

*** (neobvezno, a priporočljivo): Poglej posnetek »Human life cycle« in v zvezek napiši 
vsaj 15 glagolov, ki so omenjeni v posnetku. https://www.youtube.com/watch?v=iCdhzyTsPLQ 

 

2. ura : Life events 
 
a) U str. 76 – odgovori na vprašanji in razmisli..  

- Preberi besedilo in v zvezek naredi 1. in 2. nalogo – preveri pomen besed, ki so 
napisane modro. Vse te besede so GLAGOLI – prepiši jih v zvezek in zraven 
napiši še preteklo obliko (Past Simple).  
 

- Nato poslušaj besedilo posnetek U str. 76 – najdeš v priponki, nato naredi še 
3. nalogo – rešitve zapiši v zvezek.  
 
b) 4. naloga – V zvezek skušaj v 5 – 10 stavkih opisati eno osebo iz tvoje 

družine.  
 
*** Če želiš, si vzemi čas in poslušaj kratko biografijo znanega slikarja, lahko pa 
tudi v zvezek nato napišeš nekaj stavkov o tem kar si poslušal.  
https://www.youtube.com/watch?v=-5Lg5mk74NA 
 
 

3. ura : Biographies  
 

a) Biography pomeni »življenjepis«.  

V ZVEZEK: What is a biography? - A biography, or simply bio, is a detailed description of 
a person's life. It involves more than just the basic facts like education, work, relationships, and 
death; it portrays a person's experience of these life events. (Wikipedia) 

b) V DZ reši str. 65 
c) Življenjepis je navadno napisan v pretekliku – preizkusi se v tejle spletni nalogi. 

https://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=6066 
*** Lahko pa poslušaš še zanimive kratke biografije različnih slavnih ljudi: 
https://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=3282 

 

 



4. ura : Review exercises  
 

a) Najprej ponovimo vprašanja v pretekliku:  
U str. 77 – v zvezek naredite 2. in 3. nalogo – pišite s celimi stavki!! 
 

b) DZ str. 66, 67 – Vaje za ponovitev in utrjevanje znanja – vse to že znaš, zato si le 
vzemi malo časa in to znanje še bolj utrdi. Rešitve sledijo v naslednjem tednu. 

 

*** Happy Easter – Velika noč je velik praznik – tukaj si oglej dva posnetka, ki 
predstavljata tradicije povezane s tem praznikom. 
Pa lepo praznuj .  
 
https://www.youtube.com/watch?v=3fh6-C3S1hs 
https://www.youtube.com/watch?v=8I3q9nAGnE0 

 

 

 

 

 

 

------------------------  

*** dodatne vaje, naloge – če želiš, pošlji .  

- pišite dnevnik, kaj se vam dogaja;  
- opišite svoje lanske počitnice;  
- opišite kakšno sliko, ki jo imate kje blizu;  
- napiši obnovo filma, ki si ga gledal, 
- delaj vaje na spletnih straneh:  https://interaktivne-

vaje.si/02_osnova/predmeti_meni/anglescina_meni_6_9.html 

 

 

*** Bralna značka za angleščino še vedno velja. Kdor jo želi opraviti od doma, mora 
narediti sledeče:  

BRALNA ZNAČKA "od doma" 
Učenci, ki bi želeli opraviti bralno značko (3 angleške knjige), lahko za angleščino to 
opravijo preko aplikacije VIBER ali po E-pošti.  
 
1)Ko knjigo preberejo, napišejo kratko obnovo (približno 10 stavkov).  
2) To obnovo in knjigo (če jo imajo pri sebi) slikate in sliko pošljete svoji učiteljici. 
3) Obnovo glasno preberete in se pri tem snemate (prej vadite, da bo šlo gladko). 



4) Vse to pošljete po aplikaciji Viber ali po e-pošti (priporočljivo je po Vibru, ker so 
to dolgi posnetki in bodo naši predali e-pošte prepolni).  
 
Za Viber rabite našo telefonsko številko - pošljite nam e-pošto (vsak svoji učiteljici) 
in pošljemo vam telefonsko številko. Prosite starše, da vam pomagajo, če utegnejo.  
 
 
Če ne bo šlo, pa nič hudega, boste bralno značko opravili takoj ko se spet vidimo v šoli. 
Upajmo, da bo to čimprej!! 


