
Navodila za delo na daljavo 

ANGLEŠČINA 

5. teden (od 13. 4. – 17. 4.) 

7. razred 

 

1. ura (7. A, ponedeljek, 13. 4., 7. B., ponedeljek 13. 4.) 

Velikonočni ponedeljek 

 

2. ura (7. A., torek, 14. 4., 7. B, sreda, 15. 4.) 

 
1. Za uvod si oglej videoposnetek. Gre za tako imenovane video lessons, kar pa pomeni, da se ti 

bodo med samim posnetkom pojavljala tudi vprašanja, na katere boš moral/a odgovarjati. 

Vprašanj bo 10, a ne skrbi. Video posnetek je na temo Will Future, mi pa bomo le ugibali, kaj 

se bo v prihodnosti zgodilo. 

https://en.islcollective.com/video-lessons/predict-what-mr-bean-will-do 

(Ko se ti pokaže videoposnetek, najprej preveri, da so nastavitve ustrezne. To narediš tako, da 

klikneš na modri gumbek, kjer piše PLAY MODES. Odprejo se ti opcije. Glej, da bo odkljukana 

druga po vrsti in nato klikneš START.) 

2. V učbeniku na strani 125 rešiš nalogo 9. Celotno besedilo pod slikami zapišeš v zvezek. 

Dobro si oglej slike! 

3. 2. V učbeniku na strani 127 rešiš nalogo 2. (Cele povedi zapišeš v zvezek.) 

 

3. ura (7. A, četrtek. 16. 4., 7. B, četrtek, 16. 4.) 

 

1.  V DZ na strani 139 rešiš nalogo 21a. 

2. V DZ na strani 140 rešiš nalogo 21b. 

3. Sedaj pa preverimo, kako dobro si se naučil novo besedišče, ki si ga spoznal v 

dialogu iz učbenika na strani 120. Za tiste, ki vam angleščina ne gre preveč dobro, 

je to učni pripomoček, za tiste, ki pa vam bolje gre, pa ne bo odveč, če preverite 

svoje znanje. 

https://quizlet.com/499883335/will-future-flash-cards/ 

https://en.islcollective.com/video-lessons/predict-what-mr-bean-will-do
https://quizlet.com/499883335/will-future-flash-cards/


(Na spodnjem delu spletne strani je seznam besed, ki se v sklopu teh vaj pojavljajo. Na 

desni strani imate ob vsaki besedi tri znake. Na sredini je zvočnik. Ta nam bo prišel 

najbolj prav. Če klikneš nanj, to bo računalnik izgovoril besedo oz. poved. Na ta način 

lahko vadiš izgovorjavo.) 

Vsi opravite prvih pet nalog: flashcards, learn, write, spell in test. Pod temi sklopi sta 

še dve igrici. Te opravite po želji.  

Za vse, ki vam angleščina dela težave: IZKORISTI TA UČNI PRIPOMOČEK IN SE 

NOVO BESEDIŠČE DOBRO NAUČI! 

 

4. ura (7. A, petek, 17. 4., 7. B, petek, 17. 4.) 

Naravoslovni dan: koronavirus 

 

 

 


