
ANGLEŠČINA – ponedeljek, 30. marec 2020 

 

Pozdravljeni, kako je šlo včeraj? Ste uredili vse, česar vam v preteklih dveh tednih ni 

uspelo? Če ste pri tem imeli kakršnekoli težave, mi pišite na 

natasa.kozlovic-lakoseljac@oskosmac.si. 

 

Pomembno: 

Že dolgo nismo imeli nobene 'ta kratke', kajne? No, danes sem za 7. in 9. razred 

pripravila preverjanje snovi preteklih dveh tednov. Vaje rešujte brez pomoči zvezka, 

DZ ali UČ in res preverite ali zadnje učne snovi razumete. Preverjanje si prenesite in 

shranite kot wordov dokument. Nato ga rešite in mi ga ponovno pošljite kot wordov 

dokument v priponki. Nikar mi ne pošiljajte slik, saj vanje ne morem vnašati 

popravkov. 

 

 

1. in 2. ura: 7.a, 7.b  
 

1. Najprej rešitve DZ str. 53 / vaja 4: 

 

1: a – primer je že rešen                            3: a – How much will it cost? 

    b – Will she be happy here?                       b – Will it be expensive? 

2: a – What will the questions be like?         4: a – What will my parents say? 

    b – Will they be difficult?                            b – Will they be angry? 

 

2. Povezava na kratko preverjanje:  

 
http://oskosmac.splet.arnes.si/files/2020/03/Preverjanje_7.docx 

 

Preverjanje rešite in mi ga ponovno pošljite kot wordov dokument v 

priponki. Prosim, ne pošiljajte mi slikanih preverjanj!    

 

To bo za danes vse. Želim vam uspešno delo! 

 

 

4. ura: 9.a  
 

1. Kot sem napovedala že zgoraj, boste danes najprej rešili kratko sprotno 

    preverjanje, do katerega dostopate na spodnji povezavi: 

 
http://oskosmac.splet.arnes.si/files/2020/03/PREVERJANJE_9.docx 

 

Preverjanje rešite in mi ga ponovno pošljite kot wordov dokument v 

priponki. Prosim, ne pošiljajte mi slikanih preverjanj!    

 

mailto:natasa.kozlovic-lakoseljac@oskosmac.si
http://oskosmac.splet.arnes.si/files/2020/03/Preverjanje_7.docx
http://oskosmac.splet.arnes.si/files/2020/03/PREVERJANJE_9.docx


2. Sedaj pa boste potrebovali UČ in zvezek. V zadnjih urah smo govorili o posebnih  

    priložnostih. Katera posebna priložnost je tebi najljubša? Je to praznovanje  

    Novega leta? Morda je to praznovanje rojstnega dne? Zakaj je __________ tvoje  

    najljubše praznovanje? 

 

V zvezek napišite naslov: 

 

              Let's celebrate!                                  31st March, 2020 

 

Sedaj najprej odgovorite na zgornja vprašanja. Svojo izbiro utemeljite (v angleščini 

seveda). 

 

Preberite 3 vabila na praznovanje v UČ str. 76 in 3 odgovore nanje ter jih povežite. 

Za vsak par določite, katere vrste vabilo je: 

 

a welcome-home party –  

a wedding invitation –  

a birthday celebration –  

 

Ponovno preberite (če ste si uredili dostop do digitalnega učbenika lahko tudi 

poslušate) in rešite: 

 

Vaja 2B: kratko odgovorite (vajo poskusite rešiti v največ 4 min – odgovore  

                zapišite v zvezek), 

Vaja 2C: odgovore napišite v zvezek. 

 

To je za danes vse. Želim vam uspešno delo! 

 

 

 

 


