
7. a, b 
 
NAVODILA ZA DELO NA DALJAVO – ANGLEŠČINA, 16. 3. 2020 – 20. 3. 2020 
 
Prvi teden učenja na daljavo se bliža h koncu. Upam, da ste uspešno ponovili snov 
ter utrjevali znanje.  
Glede na to, da so bila omrežja prezasedena, ste dobili naloge za utrjevanje in 
ponavljanje znanja iz vaših učbenikov in delovnih zvezkov. Morda pa ste uspeli rešiti 
še kakšno spletno nalogo, ki sem vam jih predlagala oz. jih imate na voljo tudi preko 
moje spletne strani https://sites.google.com/site/tjamitja/povezave. Prav tako lahko 
tam dobite učni material.  
Na spletnih straneh so dostopne tudi rešitve nalog v učbeniku in delovnem zvezku, 
kjer lahko preverite svoje odgovore (https://touchstone.si/index.php/touchstone-7-
resitve-vaj-7-razred.html). 
Založba Tangram vam je omogočila dostop do dodatnega učnega materiala in 
slušnih posnetkov (https://touchstone.si/index.php/gradiva-za-ucence/7-razred.html). 
»Writing section« lahko uporabite za urjenje v pisanju spisov. Le-te mi lahko pošljete 
v pregled. Izdelek shranite kot doc, ime dokumenta pa je vaše ime in priimek ter 
naslov sestavka (ime_priimek_naslov). 
Slušni posnetki pa so označeni po straneh in nalogah v učbeniku.  
V kolikor pa je še kakšna nejasnost, mi lahko pišete. 
Vaja dela mojstra. 
 
Pregled zadolžitev v tem tednu: 
 
Ponedeljek, 7. a, 7. b, 16. 3. 2020: Bralno razumevanje 
 
DZ, str. 117 – 118 / nal. 1 - 3 
 
Bralno razumevanje je ena od ravni jezika, ki je zelo pomembna, in je poleg 
slušnega razumevanja, vir pridobivanja informacij. Tu se učimo ne samo branja, 
temveč tudi razumevanje prebranega. Kot smo se že pogovarjali, cilj je, da 
razumemo čim več podrobnosti prebranega (to ne pomeni, da moramo razumeti 
čisto vsako besedo), seveda, letom in sposobnostim primerno. Iskanje strategij 
uspešnega branja z razumevanjem pa je tudi ena naših nalog oz. ciljev pri pouku 
angleščine. 
Berete lahko glasno ali tiho, lahko si podčrtavate oz. označujete posamezne ključne 
ali neznane besede ali povedi; pomagajte si slikovnim materialom, ki spremlja 
besedilo in olajša razumevanje besedila. 
 
Torek, 7. b, 17. 3. 2020: Bralno razumevanje 
 
Učbenik, str. 115 – 116 / E, F, G 
 
Četrtek, 7. a, 7. b, 19. 3. 2020: Bralno razumevanje 
 
7. a: Učbenik, str. 115 – 116 / E, F, G 
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7. a, b: Učbenik, str. 118 / I (tudi razumevanje šal in ugank je bralno razumevanje) 
 
DZ, str. 126 - 127 
 
Petek, 20. 3. 2020: Spis 
 
Danes zaključite 4. enoto s spisom. 
  
Pisno sporočanje je najvišja raven jezika. Tudi za to spretnost je potrebna vaja.  
Po lastni izbiri napišite sestavek. Temo lahko izberete iz DZ, str. 121 – 123 / nal. 1 – 
5, lahko pa izbirate med predlaganimi temami v »Writing section« (v prilogi). 
Pisne izdelke mi lahko pošljete v pregled po e-pošti. 
 
 
Ostanite zdravi! 
 


