
Dragi devetarji  

V spletni učilnici že lahko vidim, da ste nekateri pridno vnesli  svoje ideje v forum in oddali nalogo/pisni sestavek. 

Približno polovica učencev vas je opravila vsako od nalog, kar je boljši odziv kot prve tedne, vendar bi si še vedno 

želela, da se vas redno oglaša več ;)  Tisti, ki pridno in redno delate,  kar tako naprej – keep up the good work!  

Ostale pa vabim, da to začnejo čim prej delati. 

 

Kaj počnemo ta teden? 

 Najprej sem za vas naredila en kratek posnetek, v katerem vas pozdravim in povprašam, kako ste. Poslušajte ga 

na tej spletni povezavi:  https://voca.ro/n5r05eIBwIE 

Podoben posnetek lahko ustvarite tudi sami, in sicer na spodnji povezavi, kjer se vam odpre snemalnik zvoka: 

https://vocaroo.com/. 

Kako še sami ustvarite posnetek:  

- odprete to povezavo v brskalniku 

- kliknete na oranžni gumb z mikrofonom in se posnamete 

- ko nehate govoriti, pritisnete rdeči kvadrat, ki utripa, da se snemanje ustavi,  nato pa gumb SAVE and SHARE  

- spodnjo internetno povezavo skopirate in mi jo pošljete na mail, da lahko na internetu odprem vaš posnetek in 

vas poslušam  

Povejte mi kako ste, kaj delate, kaj pogrešate, če vam kdo nagaja ;), karkoli. Seveda v angleščini ;) 

 

 učb. str. 61, nal. 3, 4, 5 

nal. 3: Prepiši besedilo v zvezek 

4A: za vsako sličico tvori en stavek z 'yet' in en z 'already'; glej primer v knjigi 

4B: prepiši besedilo v zvezek in daj glagole v PRESENT PERFECT ali PAST SIMPLE 

(rešitve vam pošljem preko spletne uč. tekom tedna) 

nal. 5: OFFERS and SUGGESTIONS (ponudbe in predlogi) 

Prepiši stavke v zvezke (obarvane dele še sam/a pobarvaj) in jih prevedi. 

Za spodnje situacije (1 – 5) napiši po tri primere, ko nekaj predlagaš ali ponudiš pomoč... Uporabi zgornje primere 

stavkov. 

Primer:  1)  I could go to the store today, mum.  /  Shall I do the dishes today?  /  I'll make lunch tomorrow. 

 

https://voca.ro/n5r05eIBwIE
https://vocaroo.com/

