
Dragi učenci 7. a in 7.b-razreda! 

Navodila za delo v tednu od 6. 4. do 10. 4. 2020 

Verjamem, da ste se vsaj v večini navadili na drugačen način dela, ki vam gre dobro od rok. V 

tem tednu boste potrebovali učbenik, delovni zvezek ter zvezek. Pa začnimo! 

1. šolska ura 

Učenci, v tem tednu nadaljujemo z delom tam, kjer smo zadnjič zaključili. Verjamem, da vam 

je bila zgodbica o tekmovalnosti Roya in Terrya za naklonjenost Sarah všeč. V besedilu ste 

lahko našli kar nekaj primerov stopnjevanja pridevnikov, s katerim nadaljujemo v tem tednu. 

V zvezku lahko še enkrat preberete razlago iz prejšnjega tedna Comparison of adjectives. V 

učbeniku na str. 98 boste rešili nalogo 4. a. Uporabite vse tri načine primerjanja iz Remember 

box. Sedaj naredite še vajo 4. b. V zvezek napišite vsaj 8 povedi. (Spletni učbenik je dostopen 

na spodnji povezavi – glej opombe.) 

Zdaj pa nadaljujte še z vajo 5 (str. 99). Pravilne oblike zapišete v zvezke. Ko končate z vajo, 

nas na isti strani čaka še Fun-tastic. Prevode zapišete v zvezke in nato vse rešitve preverite s 

pomočjo spleta.  

Nadaljujemo še v delovnem zvezku (str. 106). Naredite vaje 9–11. Vaji 9 in 11 bo potrebno 

narediti v zvezek, napišete še vsaj šest primerov pri vsaki. Za 10. vajo je dovolj prostora v 

DZ.  

OPOMBE: 

Povezave na e-učbenik (z zvočnimi posnetki in slovarčkom) in rešitve vaj v delovnem 

zvezku ter učbeniku. (CTRL +  klik) 

https://touchstone.si/ucbeniki/ts7/004.html  

https://touchstone.si/index.php/downloadable/download/sample/sample_id/63/ 

https://touchstone.si/index.php/downloadable/download/sample/sample_id/2/ 

 

2. šolska ura 

V tem poglavju bomo pobližje spoznali nekaj držav. Prvo besedilo primerja dve državi in 

sicer Kanado in Veliko Britanijo. Odprite učbenike (str. 100) in preberete besedilo (Great) 

Britain versus Canada. Lahko ga poslušate s pomočjo spleta (povezava je v opombah).   

Je gospa Globetrotter (svetovna popotnica) naredila vtis na vas? Ste morda že sami obiskali 

katero izmed obeh držav? Meni je bila VB zelo všeč (pravi učiteljica ga. Alma).  Meni pa 

Kanada (pravi učiteljica ga. Blanka). Ste razumeli besedilo? Besede, ki so za vas nove, 

izpišite v zvezke in jih s pomočjo slovarčka prevedite. Je šlo? Zdaj pa preberite še Remember 

box spodaj in rešite še nekaj nalog (str. 101). Rešitve zapišete v zvezke. 

 Pri nalogi 2a v besedilu poiščete primernike pridevnikov, ki so zapisani, pri nalogi 2b 

pa presežnike. 

 Ex. easy  easier (2a)  Ex. large  the largest (2b) 

https://touchstone.si/ucbeniki/ts7/004.html
https://touchstone.si/index.php/downloadable/download/sample/sample_id/63/
https://touchstone.si/index.php/downloadable/download/sample/sample_id/2/


 Pri nalogi 3 primerjajte obe državi. Dva primera sta zapisana v učbeniku. 

 Prav tako naredite tudi nalogo 4. Glejte rešeni primer v učbeniku. 

Zdaj pa s pomočjo rešitev na spletu preverite, kako uspešni ste bili.  

 

3. – 4. šolska ura 

Dve uri bomo utrjevali in nadgrajevali naučeno. Odprite DZ (str. 118). Čaka vas kviz o VB 

(2a). Kako vam je šlo? Zdaj preberite besedilo Great Britain in rešite še nalogo 2b. 

OPTIONAL (neobvezno); tisti učenci, ki bi želeli narediti še kaj več, lahko v zvezek zapišete 

tudi kratek povzetek (obnovo) besedila (Great) Britain versus Canada ali pa združite 

omenjeno besedilo s tem iz DZ in napišete nekaj o VB. Če ste katero izmed držav obiskali, 

lahko dodate še kakšno fotografijo oz. dopišete še kakšne informacije, ki jih v učbeniku ni. 

Nadaljujemo z vajami v DZ (str. 107–108). Zdaj verjetno že vsi veste, kako boste preverili 

odgovore (na spletni povezavi). 

Še nekaj vaj in smo za te teden končali.  

Odprite učbenike (str. 102) in začnemo. Vaje 5 ni potrebno zapisati v zvezke, naredite jo 

ustno. V razpredelnici boste našli nekaj pridevnikov v oklepajih. Povedi glasno preberete 

tako, da boste izbrali ustrezno obliko (drugo ali tretjo/primernik ali presežnik). 

Če niste pozabili vseh sošolcev, poizkusite narediti nalogo 6 (kdo je najvišji/najmlajši v 

razredu …)? Pri 7. nalogi si lahko pomagate z znanjem iz geografije (največje slovensko 

mesto/najdaljša reka …). Rešitve zapišite v zvezke. Prav tako lahko ustno naredite vajo 8a 

(primer je v učb.). Pri nalogi 9 boste napisali nekaj povedi v zvezek (glejte primere v modrem 

okvirčku). Če slučajno kdo ne ve, ocena A je najboljša (naša 5) in F najslabša (naša 1). 

Čisto za konec pa še kratek kviz (naloga 10). 

Seveda vse vaje lahko preverite na spletu. 

 

Želiva vam uspešen teden, kdor praznuje, pa tudi lepe praznike in obilo pirhov. Zdaj, ko 

imate več časa, se lahko igrate tudi kakšno igro s pirhi. Pri nas 

doma smo jih po navadi  'sekali' s kovanci. 
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