
TJA 7. razred – pouk na daljavo 

20. – 24. 4. 2020 

 

1. – 3. ura: delo v spletni učilnici 

V tednu pred prvomajskimi počitnicami bomo delali malo drugače, kot smo do zdaj 😊 

Tokrat se boste prijavili v spletno učilnico preko spletne strani   

www.projectonlinepractice.com 

V vašem delovnem zvezku imate na notranji strani prve platnice navodila in kodo za prijavo. 

 

Ko odprete zgoraj navedeno povezavo, kliknete REGISTER.  Nato vpišete vašo kodo (pod črno 

»nalepko« v DZ). Ko to vpišete,  se registrirate.  

Vpišete svoje ime in priimek, elektronski naslov (če ga nimaš, uporabi e-naslov starša) in svoje 

geslo (geslo si zapiši - morda kar na 1. stran angleškega zvezka).  

Nato morate vpisati še razredno kodo (classcode). 

Razredna koda za 7. a: C-808-042-0264 

Razredna koda za 7. b: C-693-932-0097 

 

Zdaj ste vpisani in izberete vaš DZ (zelen Project 3). Odprejo se vam vaje.  

Na vrhu, na levi strani piše  MENU. Izberete lekcijo 4 - Cities, rešite vse 4 rubrike. To so 

grammar, vocabulary, skills in test yourself. Sami presodite, koliko zmorete narediti naenkrat, 

vsekakor pa naj bo to za eno šolsko uro. 

Ko rešite lekcijo 4, pa seveda lahko rešite še vaje za nazaj, torej lekcije 1, 2 in 3 ter tako 

preverite, koliko se še spomnite. 

 

Vedeti morate, da tokrat spremljava vaše delo. Ko se vpišete, se nama izpiše kdo dela, koliko 

naredite in v kolikšnem času. Tako imava pregled nad vašim delom. Potrudite se, morda se 

vam bo obrestovalo.  Časa imate do konca tedna. 

 

 

 

 

http://www.projectonlinepractice.com/


 

 

 

 

 

 

 

4. ura: preverjanje 

V dodatnem dokumentu na spletni strani najdeš preverjanje. Datoteka je v Word-ovem 
dokumentu, zato boš lahko v dokument vpisoval/a svoje rešitve. Ko rešiš vse naloge, 
dokument shrani pod svojim imenom (npr. dolores_malic_preverjanje) in ga pošlji svoji 
učiteljici za angleščino: 

7.a pošlje datoteko na naslov dolores.malic@guest.arnes.si 

7.b pošlje datoteko na naslov maja.skakic@guest.arnes.si 

 

Učiteljici tvojo datoteko, v kateri si reševal/a preverjanje, pričakujeva do petka, 24. 4. 2020, 
do 14.00 ure. 

 

Uživaj v počitnicah 😊  

 

Pripravili Dolores Malić in Maja Skakić 

Klikni na MENU, izberi najprej lekcijo 4 (Cities) in reši vse naloge pri vseh štirih kategorijah 
(grammar - slovnica, vocabulary – besedišče, skills – spretnosti, test yourself – preizkusi se). 

Ko končaš z lekcijo 4, lahko za vajo in utrjevanje rešiš še lekcije od 1 do 3.  
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