Pozdravljeni,
pred nami je že tretji teden učenja na daljavo in kot ste opazili na spletni strani šole od ponedeljka
dalje stopi v veljavo prilagojen urnik. Upamo, da bo olajšal delo tako vam kot nam.

POMEMBNO OBVESTILO:
Zaradi preglednosti in lažjega podajanja povratne informacije mi boste naloge
od zdaj naprej oddajali v spletni učilnici – omogočila vam bom oddajo gradiva
preko priponke (ki je do sedaj nisem). Izjema ostajajo spletni DL, ki mi jih
preko gumba »Email my answers to my teacher« posredujete na email.
V ponedeljek imate po novem urniku devetošolci dve uri TJA. Navodila za delo so sledeča:
PONEDELJEK, 6.4.2020 (2 šolski uri) – rok za oddajo: sreda, 8.4.
1. Prvi del naloge:
Na spodnji povezavi reši nalogo »SIGNAL WORDS«: Prislove pogostosti v okvirčkih razporedi k
ustreznemu času v tabelico (na mesto jih povlečeš z miško).
https://www.liveworksheets.com/ig118445kq
(Nasvet za hitrejše reševanje: ko z miško klikneš na prislov (always, recimo),se istočasno s
puščico na tipkovnici pomakni po strani navzgor-se pravi istočasno drži klik z miško in puščico
gor.)
Ko prislove razporediš, mi DL posreduj na email naslov (kot zadnjič.)
2. Drugi del naloge:
Iz pravkar rešene naloge izberi po dva prislova na čas in v zvezek zapiši povedi (vseh skupaj
bo 12). – Sliko naloge pripni v XOOLTIME spletno učilnico (ikona odgovor s priponko).
Se pravi:
-dva prislova za Present Simple
-dva prislova za Present Continuous
- dva prislova za Past Simple
-dva prislova za Past Continuous
- dva prislova za Present Perfect

Pri tvorjenje povedi upoštevaj
ustrezni čas in uporabi
različne glagole (ne samo go in
be v vseh primerih, npr.)- za
ideje si pomagaj s seznamom
glagolov v učb. ali dz.

- dva prislova za Will Future
3. Tretji del naloge:
Poglej si posnetek o znanstvenici Marie Curie in reši nalogi A (dopolni z glagolom, ki ga
slišiš na posnetku) in B (true/false). Posnetek oz. dele posnetka si predvajaj kolikorkrat se ti
zdi potrebno.
Nasvet: Ko posnetek gledaš prvič, ne rešuj nalog, ampak samo dobro poslušaj!
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Listening_
comprehension/Marie_Curie_-_listening_past_simple_tm23163dg

Tudi to nalogo posreduj preko gumba »Email my answers to my teacher«.

