
NAVODILA ZA DOMAČE DELO pri ANGLEŠČINI 

9. razred 

Draga devetošolka, dragi devetošolec, 

pa smo že na začetku 4. tedna pouka na daljavo. NOVOST: 

V eAsistentu sva učiteljici ustvarili skupni 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, itd. Te objave boste lahko videli vsi in se na njih tudi odzivali. 
Sporočila so bolj individualne narave in so namenjena vsakemu posebej. 

Še vedno me najdeš tudi tukaj: 

mateja.zgur@gmail.com (učenci 1. skupine), 

bartolnadja@gmail.com (učenci 2. skupine). 

Pozorno preberi navodila. Kar pogumno! In ostani zdrav/a!      
           You can do it! 

Tvoja učiteljica angleščine   

 

Ponedeljek, 6. 4. 2020 

1. Najprej si boš natančno pregledal/a rešitve za nalogo, ki si jo reševal/a prejšnji teden v 

spletni učilnici. Rešitve najdeš v ločeni priponki pri navodilih – saj že veš … 

Letos si že veliko razmišljal/a o svoji prihodnosti in o svoji poklicni poti. Ta teden se boš o tem 

učil/a tudi pri angleščini. Najprej boš ponovil/a besedišče o poklicih in spoznal/a tudi 

kakšne nove poklice. 

2. Odpri zvezek in napiši naslov Jobs (POKLICI). Poskusi se spomniti čim več različnih 

poklicev in jih zapiši. Poglej na uro – časa imaš 3 minute. Koliko si jih uspel/a napisati?  

3. Pojdi na spletno stran in si oglej različne poklice: 

https://www.learnenglish.de/vocabulary/jobs.html 

V zvezek zapiši vse tiste, ki se jih prej nisi spomnila. Seznam bo kar dolg, kajne? 

4. NA GLAS si preberi vse poklice, ki so sedaj že zapisani v zvezku. Obkroži vse nove 

besede in jih prevedi v slovenščino (pomagaj si s slikovnim slovarjem). 

5. Ponovno se vrni na spletno stran in preberi še tabelo pod slikovnim slovarjem, v kateri je 

opisano, kaj kdo počne pri svojem delu ter kje ga opravlja. 

6. Sedaj se vrni k zvezku. Izberi najmanj 5 poklicev – to je obvezno, uspešnejši učenci pa vsaj 

10, in jih opiši po angleško. V opisu vključi, kaj kdo počne in kje dela.  

PRIMER: A teacher is someone who works at school and teaches pupils about different 

subjects. 

 

mailto:mateja.zgur@gmail.com
mailto:bartolnadja@gmail.com
https://www.learnenglish.de/vocabulary/jobs.html


Torek, 7. 4. 2020 

Danes te čakajo nove naloge v spletni učilnici. V njih boš ponovila besedišče o poklicih ter 

se naučila, kako napisati uradno pismo v angleščini – prošnjo za delo (job application). 

Naloge reši najkasneje do četrtka, 9. 4. 2020. 

 

Sreda, 8. 4. 2020  

1. Včeraj si se naučil/a, kako napisati prošnjo za delo. Ponovi pravila pisanja uradnega 

pisma (prošnje za delo) – preberi si svoje zapiske v zvezku. Še enkrat: pozorna/en moraš 

biti na to, kje in kako je zapisan DATUM, KRAJ, NASLOV POŠILJATELJA IN 

PREJEMNIKA, USTREZEN NAGOVOR, BESEDILO TER ZAKLJUČNI POZDRAV IN 

PODPIS. 

2. Sedaj izberi enega od spodnjih oglasov za delo.  

3. Napiši prošnjo za delo. Napiši jo v WORD-ovem dokumentu in jo kot priponko oddaj v 

spletni učilnici najkasneje do petka, 10. 4. 2020. V prošnji vključi vse potrebno 

(upoštevaj pravila) ter poskušaj delodajalca prepričati, da si ravno ti tista/i prava/i ter da 

izpolnjuješ vse potrebne pogoje. Če potrebuješ kakršno koli pomoč, mi piši. 

 

 


