
NAVODILA ZA DOMAČE DELO pri ANGLEŠČINI 

9. razred 

Draga devetošolka, dragi devetošolec, 

preberi si navodila za 9. teden pouka na daljavo (18. 5. 2020–22. 5. 2020). 

Moj naslov že poznaš: 

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

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

 

Tvoja učiteljica angleščine 

 

Ponedeljek, 18. 5. 2020 

Tudi ta teden boš pri angleščini potoval/a v bližnje in daljne kraje – pa čeprav samo v mislih. 

Najprej pa si preglej naloge, ki si jih rešil/a prejšnji teden (glej rešitve). 

1. Odpri U na strani 187.  

LAŽJA NALOGA: V zvezek prepiši besede iz 1. naloge. Poišči jih na sliki v U. Nato v zvezek 

napiši še slovenski prevod. Če katere ne poznaš, si pomagaj s slovarjem (npr. PONS ang-slo 

slovar: https://en.pons.com/translate/english-slovenian/slo+ang). 

TEŽJA NALOGA (za višje ocene): Besede iz 1. naloge prepiši v zvezek in jih prevedi. 

Pomagaj si s sliko v U. Nato izberi 10 besed iz te naloge in jih s svojimi besedami razloži 

po angleško. Razlago zapiši v zvezek. 

PRIMER: cliffs – They are huge rocks, often very steep and impressive. There's a cliff in 

Slovenia, too – in Strunjan. 

2. Reši še nalogo 3 a na isti strani v U. Besedilo moraš prepisati v zvezek.  

LAŽJA NALOGA: Prepiši in reši prva 2 dela (Northern Ireland & Cornwall). 

TEŽJA NALOGA (za višje ocene): Prepiši in reši celotno nalogo. 

Ko končaš, prisluhni besedilu z rešitvami in preveri, kako uspešen/na si bil/a:  

https://touchstone.si/audio/ts9/188_Describing_the_natural_world.mp3 

Si opazil/a različna narečja? Vsak govorec je zavijal malo po svoje  
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Torek, 19. 5. 2020 

Najprej odpri U in si počasi in natančno preberi str. 189. Nato reši naloge po navodilih (lažje oz. 

težje). 

LAŽJE NALOGE: V DZ reši str. 177, nal. 7; str. 178, nal. 8. Pomagaj si z U, str. 189. 

TEŽJE NALOGE (za višje ocene): Najprej reši nalogo 4 (a in b) iz U, str. 188. Natančno si 

oglej sliko. Celotne povedi z rešitvami zapiši v zvezek. Nato prisluhni besedilu z 

rešitvami in preveri, kako uspešen/na si bil/a. Ponekod sta možni dve rešitvi: 

https://touchstone.si/audio/ts9/188_The_hunter_and_Kekec.mp3 

Preden zapreš U, si preberi še str. 190. 

Nato reši še naslednje naloge v DZ: str. 176, nal. 4 in str. 178. 

 

Sreda, 20. 5. 2020  

Danes boš manj pisal/a in malo več bral/a. Uživaj … 

LAŽJA NALOGA: DZ, str. 192. Najprej 2x preberi besedilo. Preberi in pomagaj si tudi s slovarčkom 

na desni strani. Nato reši nalogo – na kratko odgovori na vprašanja. 

TEŽJA NALOGA (za višje ocene): DZ str. 182–183. Čaka te malo več branja, a zato toliko več 

zanimivosti s celega sveta. Če kakšne ne (pre)poznaš, si malo pomagaj (vprašaj strica 

Google-a). 

Za konec pa malo za šalo, malo zares: prisluhni pesmi, ki govori o potovanju 

https://www.youtube.com/watch?v=7MHW69E15zA in pomisli, zakaj je ravno primerna za ta »koronačas«?  
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