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

5. teden dela od doma: 14. april do 15. april 2020 

v tem tednu imaš zaradi ponedeljkovega praznika samo 3 ure 
angleščine   

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 je potrebno po e-pošti poslati rezultate spletnih kvizov, ki jih boste rešili na spodaj 
danih povezavah.  

!!! Na voljo je tudi koda za uporabo spletnega učbenika English Plus z vsemi posnetki 
– glej prilogo 4. tedna!! 

INFORMACIJE GLEDE PREJŠNJEGA TEDNA:  

- Kdor ni rešil spletnega preverjanja znanja, naj preveri svoje znanje s priponko v 5. 
tednu, poleg so tudi rešitve, da boste vedeli kakšno je vaše znanje;  

- Preverite svoje delo prejšnjega tedna - glej prilogo REŠITVE 4.tedna  
 

1. ura : Preverjanje znanja (revision exercises) 
 

- DZ str. 97 – ponovi svoje znanje preteklika (Past Simple) in pa zaimke (object pronouns)  
-  

V zvezek napiši naslov: REVISION EXERCISES 
- Reši preverjanja znanja na tehle spodnjih povezavah; poleg snovi zadnjih tednov, 

boš ponovil tudi oba sedanjika – ko dokončaš, si zapiši v zvezek naslov preverjanja 
in rezultat, ki si ga dosegel. To mi slikaj in pošlji po e-pošti, da bom videla, da si to 
rešil. Verjamem, da boš to tudi zares naredil ;).  
 

a) Past Simple: https://www.englishclub.com/grammar/verb-tenses_past_quiz.htm 
b) Past simple test https://www.ego4u.com/en/cram-up/tests/simple-past-1 
c) Object pronouns https://www.usingenglish.com/quizzes/73.html 
d) Present Simple and Present Continuous:  https://www.englisch-

hilfen.de/en/exercises/tenses/simple_present_progressive2.htm 
 
 
 



VNESI svoj rezultat v tabelico spodaj, ga slikaj in mi pošlji: 

ime in priimek Past simple Past simple test Object 
pronouns 

Present simple and 
present cont.  

  
 
 
 

   

!! Če nimaš možnosti reševanja preko interneta (najlažje je s pomočjo računalnika, 
tablice ali telefona), sporoči to učiteljici in po e-pošti ti bo poslala vaje, ki bodo v 
»papirnati e-obliki« 
 
 

2. ura : Asking about the past  
 
a) U str. 77/5. naloga  

Najprej ponovi kako pravilno tvorimo vprašanja v Past Simple. Napiši naslov v zvezek in 
naredi 5. nalogo – v CELIH STAVKIH zapiši 10 vprašalnih stavkov s pomočjo iztočnic, 
ki so zapisane v učbeniku. 

 
b) U str. 77 – 2 sliki spodaj desno:  

 

V zvezek za vsako sliko napiši vsaj 3 stavke (lahko seveda več  ). Ne pozabi, da za 
opis slike navadno uporabljamo sedanjik (Present Simple ali Present Cont.), razen seveda 
če boš povedal kaj je ta oseba počela v določenem trenutku v preteklosti.  

c) Ponavljamo – ustno!!  

Če imate možnost ponovite tvorbo vprašanj še ob tehle posnetkih – glasno ponavljajte, 
zabavajte se, ponavljajte – samo tako boste ohranili in nadgradili svoje znanje . 

https://www.youtube.com/watch?v=0b4rsDuzThE 
https://www.youtube.com/watch?v=LbA2LeGteME 
https://www.youtube.com/watch?v=g-uW_KheiEc 
 

3. ura : An interview with a famous person 
 

a) THINK and WRITE:   What famous person would you like to interview? What 
questions would you ask? (Katero slavno osebo bi ti izbral za intervju? Kakšna 
vprašanja bi mu/ji zastavil?) 
 

b) U str. 78 – Če imaš možnost (si vzpostavil povezavo s spletnim učbenikom, kjer lahko 
poslušaš vse posnetke??). Poslušaj kratek intervju, če ne, si ga preberi tukaj. Preberi ga 
vsaj dvakrat.  



 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
- Izpiši besede, ki so ti morda nove/neznane – poišči prevod teh besed v spletnem 

slovarju (www.pons.si);  

U str. 78/5 – V zvezek zapiši 5 vprašanj, ki bi jih ti zastavil eni slavni osebi. Lahko samo 
nadaljuješ iztočnice ali pa si izmisliš popolnoma svoja vprašanja. Uporabljaš lahko sedanji 
ali pretekli čas. Napiši tudi katera je ta oseba .  

 

To je to za ta teden… saj ni bilo prehudo??   

Ne pozabi poslati rezultatov spletnih kvizov 1. ure tega tedna, če pa ostane čas, bi 
bilo super, če si izbereš še katero od spodnjih nalog in jih morda tudi pošlješ 

učiteljici – zgolj v vednost, da vidimo in zabeležimo kako vestno delaš naloge, ki ti 
jih tudi me zelo vestno pripravljamo. 

 

V upanju, da se kmalu vidimo, te lepo pozravljamo!  

 

**V tem tednu boš imel s svojo učiteljico videokonferenco preko ZOOMa. 
Namenjena je vsem tistim, ki bi želeli kaj vprašati, malo poklepetati ali pa 
samo pozdraviti sošolce. Vabilo prejmejo starši na e-poštni naslov. 
Upava, da se oglasite!    



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

*** 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!! 


