
 

 

7. r.                                                                         4. 5. – 8. 5. 2020 

 

SLOVAR:  

https://sl.pons.com/prevod/sloven%C5%A1%C4%8Dina-angle%C5%A1%C4%8Dina/prevajalnik 

 

1. NALOGA 

 

         UČBENIK: 

 

Na strani 72 na samolepilne lističe (ali v zvezek) rešite Extra 

exercises. 

 

              Na str. 74 – 75 (Language summary) preberite in preglejte 

razpredelnice s slovničnimi strukturami. 

Ustno (naglas) odgovorite na vprašanja v nalogah od 1 – 7. Za boljše 

znanje in poznavanje omenjenih slovničnih struktur, bodite do sebe 

karseda zahtevni, zato naloge ter vprašanja skrbno predelajte. 

Če hočete, si lahko kaj tudi zabeležite. 

 

2. NALOGA 

DELOVNI ZVEZEK: 

Na strani 48 rešite Revision in na strani 49 rešite Extension. 

Ti dve strani fotografirajte in ju pošljite najpozneje do 8. 5. 2020 na 

moj e-mail branka.ancelj@gmail.com 

 

https://sl.pons.com/prevod/sloven%C5%A1%C4%8Dina-angle%C5%A1%C4%8Dina/prevajalnik
mailto:branka.ancelj@gmail.com


3. NALOGA (le v premislek) 

 

Počasi začnite razmišljati o referatu ali pisnem izdelku, ki ga boste 

oddali najpozneje do 7. 6. 2020. Več časa za pisanje le –tega vam 

bom namenila naslednji teden. 

 

NAJ PONOVIM: 

Do sedaj ste spoznali že kar nekaj slovničnih struktur, zato bo vaš 

izdelek lahko že kar pester. Pomagali si boste  z internetom in 

izbirali angleške povedi, ki niso predolge ali pretežke.  

 

Temo boste izbrali sami. Gre lahko za predstavitev znanih ljudi, 

športnikov ali športa, glasbenikov, igralcev, dežel, držav, mest, 

znamenitosti, živali, geografskih pojmov etc. Uporabite različne 

čase, pridevnike … 

 

Napisati boste morali naslov, dodati kako sličico…Če boste izbrali 

osebo, napišite kaj o njenem/ njegovem otroštvu, talentih…omenite 

njihovo delo, uspehe, sedanje življenje, morda so že pokojni … 

 

Delo naj ne bo krajše od ene strani in ne daljše od dveh (izjemoma, 

če dodate več slik). 

 

        Več bo rabe ''copy paste'', težje bo doseči višje ocene. Dane povedi    

        na internetu priredite svojemu znanju. Naj me vaše delo vsaj    

        nekoliko prepriča, da je vaš izdelek. 

 



        Torej, referat naj zajema UVOD, JEDRO in ZAKLJUČEK ter vaše   

        MNENJE  o temi, o kateri boste govorili. To naredite tako, da pišete  

        odstavke. 

 

Pisava naj bo Times New Roman, velikost črk 12. Navedite tudi vire, 

če boste kaj prepisali. 

 

Če imate kakšno vprašanje, mi lahko pišete na moj e-mail  

branka.ancelj@gmail.com 
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