
Dragi sedmarji  

Najprej vas moram pohvaliti –  v spletni učilnici se pridno povečuje število tistih, ki mi ustrezno oddajate rešene 

naloge. Tokrat vas je nalogo oddalo 10 od 15, kar je zelo pohvalno, glede na prve tedne neodzivnosti ;) Kar tako 

naprej – keep up the good work!  In hkrati pozivam tiste, ki še niste, da začnete oddajati naloge.  

Upam, da niste imeli preveč težav s Present Simplom in Present Continuousom. Če pa je kdo tak, ki bi 

potreboval/želel dodatno razlago, se obrnite name preko maila in se potem lahko tudi slišimo. 

 

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/fyP8lswxpNz 

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 ;) 

 

 V učbeniku smo počasi prišli do konca pete enote (Unit 5), zato so pred vami dodatne vaje in dodatno branje. 

str. 62, Extra Exercises: naloge reši v zvezek – 1. do 4. nal. CELI STAVKI, 5. Na KRATKO, 6. Prevajaš, 7. Na KRATKO 

str. 63, Extra Reading: Prebereš besedilo in v zvezek narediš TASK A in B 

task A: odgovori na vprašanja 

task B: naredi seznam dejasvnosti, ki sta jih fanta počela v Slo; piši jih pod datume kot je primer v učbeniku 
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