7. A
Dragi učenci,
razmere so nas prisilile k pouku, ki ga do sedaj nihče od nas ni bil vajen. Vsem bo na
začetku »čudno«, tako vam kot tudi meni. Vem tudi, da si je marsikdo po tiho želel,
da bi bile to še ene bonus počitnice. Ampak niso. Navodila za delo doma, ki jih boste
prejeli od učiteljev bodo različna. Nekateri bodo pošiljali za vsak dan posebej, spet
drugi vam bomo napisali snov za cel teden. Čas dela si lahko prilagodite, predlagam
pa, da delate vsak dan približno toliko časa, kot bi bili v šoli.
Vem, da se boste znašli. V primeru kakšne težave, vprašanja ali česar koli drugega
pa sem vam na voljo prek elektronske pošte.

Lep pozdrav in ostanite zdravi  Katja Grintal

Navodila za delo doma v tednu 16. 3. do 20.3. 2020
Spodnja navodila veljajo za cel teden in so naravnana na število predvidenih ur pouka,
obveznosti pa si lahko razporedite po svoje. Večino nalog boste lahko pregledovali
sproti, saj bodo v navodila za delo vključene tudi rešitve. Snov, ki jo bomo obravnavali
v obveznih nalogah, lahko predstavlja sestavni del ustnega ocenjevanja.

Obvezno delo
- Učenci, ki tega še niso storili, iz svojega učbenika Messages 2 na strani 83 prepišejo
in dopolnijo tabelo v zvezku ter rešijo vaji 4a in 4b.
- Učenci preberejo besedilo Extra reading: The Longest Road in the World na strani
89, izpišejo nove besede in (če je mogoče) poiščejo prevode (npr. spletni slovar PONS),
ter rešijo nalogo Task v zvezek.
- Učenci utrjujejo snov tako, da rešujejo vaje v delovnem zvezku do vključno strani 73.
- Učenci s pomočjo učbenika, delovnega zvezka, knjig in spleta skušajo poiskati čim
več primerov presežnikov – Superlatives. Pri tem se lahko osredotočijo na različna
področja (ljudje – najvišji, najnižji, najhitrejši…), živali, prevozna sredstva, avtomobili,
itd. V zvezek zapišejo vsaj 10 primerov (npr. The highest mountain in the world is
Mount Everest. The fastest…)

Dodatne aktivnosti
Prilagamo še nekaj idej za utrjevanje, besedne igre, itd.:
https://www.znamzavec.si/
(trenutno brezplačen dostop)
https://www.eslgamesplus.com/
https://www.vooks.com/
(prvi mesec brezplačno)

