
Navodila za delo na daljavo 

ANGLEŠČINA 

4. teden (od 6. 4. – 10. 4.) 

7. razred 

 

Najprej obvestilo: VSI se prosim prijavite v spletno učilnico, angleščina 7. razred. Nekaj 

nalog bomo v prihodnje opravljali tudi tam. V eAsistentu bom ustvarila tudi kanal, kjer se 

bomo lahko vsi pogovarjali. Prav tako bodo v uporabi tudi sporočila. V kanalu boste lahko 

sporočali kako vam gre in izpostavljali probleme, sporočali, če imate kakšne težave. Te objave 

boste lahko videli vsi in se na njih tudi odzivali. Sporočila so bolj individualne narave in so 

namenjena vsakemu posebej. Dnevno, prosim, spremljaj dogodke na eAsistentu. 

Zdaj pa k nalogam! 

 

1. ura (7. A, pon., 6. 4., 7. B, pon,, 6. 4.) 

1. V DZ na strani 131 rešiš nalogo 3 in 4. 

2.* V DZ na stani 132 rešiš nalogo 5 (Naloga je težka. Namenjena je učencem, ki jim angleščina 

ne dela težav.) 

3. V DZ na strani 133 rešiš 7a, b, c. (cela stran) 

 

2. ura (7. A, torek, 7. 4., 7. B, sreda, 8. 4.) 

1. V DZ na strani 134 rešiš naloge 8, 9, 10. (cela stran) 

2. V DZ na strani 135 rešiš nalogo 11. 

 

 

 



3. ura (7. A, četrtek, 9. 4., 7. B, četrtek, 9. 4.) 

1. V DZ na strani 137 rešiš nalogo 15 in 16. (cela stran) 

2. V učbeniku na strani 124 rešiš nalogo 6b. Odgovore zapišeš v zvezek. Zapišeš samo tiste 

odgovore, za katere meniš, da bodo zate veljali. 

Npr. When I'm twenty-five I 

  will live in a house. 

  will drive a car. Etc. 

3. * V učbeniku na strani 124 rešiš nalogo 7. (Naloga je težja. Rešijo samo tisti, ki jim 

angleščina ne dela težav.) Povedi zapišeš v zvezke, kot kaže primer. 

 

4. ura (7.A, petek, 10. 4., 7.B, petek, 10. 4.) 

Tehniški dan – barvanje velikonočnih pirhov 

 

V prihodnje bomo utrjevali prihodnjik z Will Future. Če je bilo ta teden malo več nalog, bo 

drug teden malo bolj zabavno.  

Lepo bodite in srečamo se v kanalu na eAsistentu. 

 


