
NAVODILA ZA DOMAČE DELO pri ANGLEŠČINI 

6. razred 

Draga šestošolka, dragi šestošolec, 

pa smo že na začetku 4. tedna pouka na daljavo. Če me iščeš, me 
najdeš: 

mateja.zgur@gmail.com (učenci 6. A), 

katjekar@gmail.com (učenci 6. B). 

Pozorno preberi navodila. Kar pogumno!  

You can do it! 
Ostani zdrav/a! 

 

Tvoja učiteljica angleščine   

 

Ponedeljek, 6. 4. 2020 

1. Najprej si boš natančno pregledal/a naloge, ki si jih reševal/a prejšnji 

teden v DZ (str. 96–100). Odpri REŠITVE nalog v DZ za prejšnji 

teden (kot si že navajen/a, jih najdeš v ločeni priponki). V rokah imej 

rdeče pisalo ter kljukaj, popravi in po potrebi dopolni, kar ti 

manjka. 

2. V rešitvah preberi še besedilo »A day in the life of Justin Bieber«. 

Preberi ga na glas. Ti je poznano, kajne? Seveda, to si poslušal/a 

prejšnji teden v nalogi slušnega razumevanja v spletni učilnici.  

3. Preveri še rešitve pri nalogi slušnega razumevanja. Sedaj gotovo 

veš, zakaj si ga pri kakšnem primeru »pihnil/a mimo«. 
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Torek, 7. 4. 2020 

1. Danes te čakajo nove naloge v spletni učilnici. Reši jih  

do četrtka, 9. 4. 2020. 

 

Sreda, 8. 4. 2020 (6. b) OZIROMA Četrtek, 9. 4. 2020 (6. a) 

1. Danes boš pogledal/a, kako uspešno si opravil/a svoj 3. projekt pri 

angleščini. Komentar in popravke sem ti že poslala na el. naslov, s 

katerega si mi poslal/a svoj projekt. Prosi starše za pomoč. 

2. V zvezek napiši natančno popravo svojega projekta. Vedno 

prepiši cele povedi, kjer je bila kakšna napaka.  

3. Nekaterim sem v komentarju napisal/a, da vam pri projektu še kaj 

manjka in ga morate dopolniti – to naredite takoj sedaj. Dopolnjen 

projekt mi ponovno pošlji na moj el. naslov (najkasneje do petka, 

10. 4. 2020). 

 

Četrtek, 9. 4. 2020 (6. b)  

1. Dokončaj popravo projekta oz. mi pošlji dopolnjen projekt. 

2. Preveri, če si v spletni učilnici rešil/a vse naloge za angleščino. 

 

Petek, 10. 4. 2020 (6. a)  

 

 


