
navodila za delo v 7. tednu – TJA 6. b                                                                                                                                           uciteljica.spelap@gmail.com 

 
Hello, everyone! 

Upam, da so za vami prijetne počitnice, saj nas v novem tednu čakajo novi izzivi. 

1. ura: ponedeljek, 4. 5. 2020 

Klikni na spodnjo povezavo, kjer imaš vaje za razvijanje slušnega razumevanja. 

https://learnenglish.britishcouncil.org/skills/listening/beginner-a1/the-first-english-class 

Pri tej nalogi naredi vse: vajo pred poslušanjem, poslušanje in vajo po poslušanju (Task 1 & Task 2). 

Za utrjevanje snovi lahko rešiš tudi naloge v DZ, ki smo jih do sedaj izpustili (str. 109/14; 110/15; 113/20, 21; 114/22; 

119/31) – rešitve bodo konec tedna objavljene v spletni učilnici oz. poslane vam, če do nje ne morete. 

 

2. ura: sreda, 6. 5. 2020 

To uro rešujemo delovni list, ki bo do 11h že na tvojem e-naslovu. Vrni ga do četrtka dopoldne! 

 

3. in 4. ura: izdelava izdelka in predstavitev (za oceno) 

Na tvoj e-naslov bodo v četrtek dopoldne prispele 3 sličice. Izberi eno izmed njih in jo opiši: 

a) PISNI DEL:  na bel list A4 z rdečo napiši naslov WHAT ARE THEY DOING?, nato zapiši še sledeče: 

 Na kratko zapiši, katero izmed slik opisuješ, in tudi, kakšne so razmere na tej sliki (kakšno je vreme in kje 

osebe sploh so). 

 Tvori 5 trdilnih povedi o tem, kaj osebe na sliki počnejo (od tega izberi 2 dejavnosti, ki ju opravlja več oseb 

hkrati), nato pa teh 5 povedi še zanikaj. 

 Tvori še 5 vprašalnih povedi, ki bi jih zastavil/-a sošolcu, ki bo izbral enako sliko. 

b) USTNI DEL:  

 nauči se opisovati hišo tako, kot si zapisal/-a v pisnem delu 

 ob sliki predstavi, kaj počno osebe na njej. Starši naj te POSNAMEJO. 

 starši lahko posnamejo samo sliko in tvoj glas, ko jo opisuješ. Predstavi, kakorkoli želiš in pri tem uživaj  

Priporočilo za starše: 

Videa ne pošiljajte na moj e-naslov direktno, temveč raje odprite YOUTUBE, se vpišite s svojim računom, naložite svoj 

video in kliknite pod ZASEBNO. Skopirajte povezavo (link) do tega videa in mi jo pošljite na 

uciteljica.spelap@gmail.si. 

Pisni del in posnetek (oz. povezavo do njega) pošlješ 

od 11.5. do 25.5. 2020. 

Stay healthy and goodbye!                                                                                                    

Špela Podlipnik 
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