
TJA 7. r. – delo na daljavo 

11. 5. – 15. 5. 2020 

 

Dragi učenci, pred nami je nov delovni teden in čakajo vas nove naloge za angleščino 😊  

Povezava do slušnih posnetkov: 

 https://elt.oup.com/student/project/level3/unit06/audio?cc=si&selLanguage=en 

 

1. ura: Ashley's camera (tudi naslov v zvezku) 

- učb., str. 72: preberi besedilo in v zvezek zapiši, kako si morajo deli besedila slediti, da je 
zgodba smiselna (zapišeš številko in zraven ustrezno črko posameznega besedila) 

- V zvezek naredi dva stolpca in iz besedila izpiši vse glagole – v enem stolpcu naj bodo 
zapisani pravilni glagoli, v drugem pa nepravilni, kot kaže primer: 

Pravilni glagoli Nepravilni glagoli 

1. oblika 2. oblika Prevod 1. oblika 2. oblika Prevod  

Knock Knocked Potrkati Hide Hid Skriti se 

 

- Reši še nal. 2 v učb., str. 73. V zvezek prepiši cele povedi. 

 

2. ura: nadaljevanje prve ure 

- V učb., str. 73, naredi nal. 3a: najprej predvidi, katere predmete bodo, po tvojem mnenju, 
omenili v zaključku zgodbe. 

- Poslušaj konec zgodbe (slušni del poišči na zgornji povezavi) in preveri, če so bila tvoja 
predvidevanja pravilna.  

- Reši nal. v DZ, str. 58, nal. 1-3. 

- Preberi besedilo »The Peacock and the Turtle« v učb., str. 82. Besedilo lahko tudi poslušaš 
(link zgoraj). Nato v zvezek zapiši rešitve nal. 1b in 2.  

 

3. ura: Phrasal verbs (naslov v zvezku) 

Angleščina je jezik, v katerem je veliko glagolov sestavljenih iz dveh delov, kot npr. get up. 
Ti glagoli (frazni glagoli) imajo drugačen pomen, kot če pogledamo pomen posameznih 
besed. To pomeni, da se moramo pomen nam novih fraz naučiti na pamet, saj jih bomo 
drugače uporabljali napačno in nas sogovorniki ne bodo razumeli (ali pa nas bodo razumeli 
napačno). V zvezek si prepiši celoten spodnji primer: 

Primer: get = dobiti  up = gor  get up = vstati 

 

- učb., str. 73, nal. 4b: poveži oba stolpca tako, da dobiš smiselne frazne glagole. Nekatere 
boš najbrž vedel/a takoj, ostale poišči v slovarju. Vsekakor vse, kar boš sestavil/a, preveri v 
slovarju. Poleg angleških fraznih glagolov zapiši tudi slovenski prevod. 

 

https://elt.oup.com/student/project/level3/unit06/audio?cc=si&selLanguage=en


Dodatni frazni glagoli, ki jih prepišeš v zvezek, prevod pa poiščeš v slovarju: 

get across 

get along 

get away 

get by 

get over  

get rid of 

 

look after 

look ahead 

look at 

look back 

look forward to 

look through 

- Reši UL, ki je v prilogi. 

 

4. ura: utrjevanje 

- Reši naloge 4-7 v DZ, str. 58.  

- Pisno sporočanje: učb., str. 73, nal. 5: Ashleyevo zgodbo, o kateri si bral/a prvo uro v tem 
tednu, zapiši. Sledi modelu, ki je z modrimi črkami zapisan v nal. 5b. Pri neznanih besedah si 
pomagaj s slovarjem. Zgodbo oddaj svoji učiteljici v Teams do petka, 15. 5. 2020, do 
14.00. 

 

Z delom v tem tednu si razširil/a svoj besedni zaklad, bravo 😊 Frazne glagole se nauči na 

pamet (angleške in slovenske prevode), da jih boš v prihodnje lahko uporabljal/a v govoru in 
tudi pri pisnem sporočanju. Njihova uporaba naravnim govorcem sporoča, kako dobro znaš 

angleško (seveda, če jih pravilno uporabiš 😉), tvoje izražanje pa je tako tudi bolj zanimivo. 

 

 

Pripravili Dolores Malić in Maja Skakić 


