
TJA 8 (30. 3. do 3. 4.) 

Osmarji, pozdravljeni!   

Kako ste? Nihče od vas mi še ni odgovoril na to vprašanje v nalogi prejšnjega tedna, zato vas prosim, da to 

naredite. V spletni učilnici poiščite povezavo do Padleta in mi napišite kratko sporočilce, tako da vidim, da mi 

vsi sledite in delate doma. Ko napišete sporočilo, si preberite še moj odgovor nanj, ki ga najdete pod vašim 

zapisom na ikonici za besedilo. Če imate težave in ne morete ali ne znate, mi prosim pišite na 

matic.manja@guest.arnes.si. 

Spodaj  prilagam  delo  za  tekoči  teden.  Nekaj  nalog  boste  rešili  v  zvezke in DZ,  v  spletni  učilnici  pa  bom  
naložila  še  delovni  list (v sredo!),  ki  mi  ga  boste  oddali  do  koca tedna (lahko tudi sob ali ned).  List  si  iz  
spletne  učilnice  shranite  na  namizje, ga rešite/izpolnite  na računalniku, shranite rešitve (v PDF obliki!) in ga 
naložite nazaj v spletno učilnico, da  lahko  pregledam  vaše  delo  in  vam  podam  povratno  informacijo.  
 
Sedaj pa k delu   
 
 DZ str. 40, nal. 1, 2, 3; str. 41, nal. 2  
Rešene strani poslikaj in mi slike pošlji na mail. 
 

 učb. str. 58, nal. 1, 2 

58/1: v zvezek napiši naslov AT THE TABLE 
          prepiši besede iz pravokotnika in jih prevedi 
          reši nalogo B – definicije besed poveži z ustrezno besedo kot kaže primer 
 
--- igraj se igrico WHEEL – odpri spodnjo povezavo. Z dvojnim klikom na kolo ga zavrtiš in počakaš, da se ustavi. 
Preberi dano definicijo in poimenuj predmet.    
https://wheelofnames.com/etc-c7s 
 
58/2: Preberi pogovor družine Grant in reši nalogo B – ali so stavki pravilni ali napačni; popravi napačne ;) 
Preberi še meni in izpiši neznane besede ter jih s pomočjo slovarja prevedi. 
 
 v sredo bo v spletno učilnico naložen še delovni list, ki mi ga boste oddali do nedelje 
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