
TJA 7. razred – delo na daljavo 

13. 4. – 17. 4. 2020 

 

Dragi učenci, nadaljujemo z zadevo, ki jo ponavadi radi izvajamo, nimamo pa radi, da jo 

dobimo od drugih – dajanje nasvetov 😊  

Če UL ne moreš natisniti, v zvezek enostavno zapiši naslov »Exercise«, nato pa zapiši rešitve 
nalog (nal. 1 – črke in številke, nal. 2. – samo, kaj manjka, nal. 3 in 4 – cele povedi). 

 

Povezava do slušnih nalog: https://elt.oup.com/student/project/level3/?cc=si&selLanguage=en 

 

1. ura: utrjevanje »should«, »shouldn't« 

- Oglej si enega izmed videov (seveda lahko pogledaš tudi vse): 

video 1   video 2  

Harry Potter – should, shouldn't (bolj zahtevno besedilo, za učence, ki zmorejo in/ali želijo več) 

- Reši UL, navodila so sledeča: 1. nal.: povežeš stolpca 

       2. nal.: samo vstaviš »should« ali »shouldn't« 

       3. nal.: zapišeš cele povedi in uporabiš »should« ali 
»shouldn't« 

       4. nal.: V mestu so turisti, daj jim 2 nasvete, kaj naj naredijo 
med svojim bivanjem pri nas, in 2 nasveta, česa naj ne počnejo. 

 

2. ura: giving advice (naslov v zvezku) 

- V učbeniku, str. 69, naredi nal. 6a: poslušaj posnetek in v zvezek zapiši razpredelnico: 
problem – advice (nasvet) ter jo dopolni 

      nal. 6b: Katerega od naštetih nasvetov so v slušni nalogi (6a) 
ljudje dali? Izberi, o katerih stvareh so govorili in jih dodaj v razpredelnico. V zvezek zapiši cele 
povedi – primer: You should take some medicine. 

- Preberi težavi in odgovora na spodnji sliki. Najprej reši nalogo, ki je pod to sliko: povedi 
prepiši v zvezek in vstavi ustrezno besedo. 

- Napiši odgovor prijatelju/prijateljici, ki je ravnokar izvedel/a, da je njegov/njen prijatelj/ica 
izdal/a njegovo/njeno največjo skrivnost celemu razredu. Napiši 3 povedi s »should« in 3 s 
»shouldn't«.  

 

3. ura: A happy ending? (naslov v zvezku) 

- V učbeniku, str. 70, poslušaj zgodbo. Prepiši in prevedi spodnji povedi: 

He's fast asleep. We don't have to be rivals.  

- Prepiši celotne povedi v nal. 2 in jih razvrsti v pravilen vrstni red, da povzameš zgodbo, ki si 
jo poslušal v prejšnji nalogi. 

 

https://elt.oup.com/student/project/level3/?cc=si&selLanguage=en
https://www.youtube.com/watch?v=CLFvH2UzHAQ
https://www.youtube.com/watch?v=uyd-eCfwqhg
https://www.youtube.com/watch?v=FlpU_SmWeNY


Ker je v ponedeljek praznik, imaš angleščino ta teden le tri ure. 

Pripravili Dolores Malić in Maja Skakić 

 

 

 


