TJA 7. r. – delo na daljavo
4.-8. 5. 2020
Dragi učenci, upava, da ste si med počitnicami nabrali dovolj moči, saj so bile
zadnje pred poletjem 😊
Ta teden nas čaka nova snov, prav tako pa vas bova seznanili glede ocenjevanja
(vsaka učiteljica tisti razred, ki ga uči).
Posnetke najdeš na:
https://elt.oup.com/student/project/level3/unit06/audio?cc=si&selLanguage=
en
1. ura: must, mustn't, don't have to (nov naslov v zvezku)
- Iz učb., str. 71, prepiši obe povedi pri nal. 3a in ju smiselno dopolni.
- Poišči in izpiši vse povedi z »must« in »mustn't« iz zgodbe na str. 70.
- Pri nal. 4a v učbeniku prepiši vse tri primere v celoti. Povedi dopolni. Lahko si
pomagaš z DZ, str. 81, točki 6.2 in 6.3.
- V celih povedih zapiši še, kaj predstavljajo znaki v nal. 5. Uporabi »must« ali
»mustn't«.
- nal. 6a: poslušaj posnetek in v zvezek zapiši samo rešitve: M, če v posnetku
rečejo »must«, MN, če rečejo »mustn't« ali D, če rečejo »don't have to«.
2. ura: must, mustn't, don't have to
- S pomočjo DZ, str. 81, točki 6.2 in 6.3, in/ali zvezka ponovi razliko med
»mustn't« in »don't have to«.
- Reši naloge v DZ, str. 56-57.
(Nal. 4, ki je slušna, reši s pomočjo CD-ja, ki je priložen DZ.)
- Zaigraj igro v datoteki »game_TJA_7_r.ppt. Navodilo je zapisano v slovenščini,
lahko vklopiš zvočnike. Have fun 😊

3. ura: interaktivne vaje
Reši vaje na spodnjih povezavah, seveda pa lahko rešuješ tudi kakšne dodatne
vaje, ki jih najdeš sam/a:
- Oxford: vstavi must, mustn't, don't have to, have to – kjer se da, uporabi
kratko obliko
- Grammar bank
- Test English
4. ura: pisno sporočanje
Dopisovalcu napiši e-mail, v katerem mu napišeš, kakšna pravila veljajo na naši
šoli: kaj učenci morate početi, česa ne smete početi (je prepovedano). Potrudi
se oblikovati smiselno besedilo, ne zapiši samo povedi v stilu naštevanja –
preproste povedi, ki med sabo niso povezane s kakšnim dodatnim (veznim)
besedilom, lahko zapišejo učenci, ki so v skupini pri ge. Martini Ostrožnik.
Zapisano besedilo oddaj v Teams svoji učiteljici – 7.a ge. Malić, 7.b ge. Skakić.
Rok za oddajo je petek, 8. 5. 2020, do 12.00.
Skupina v Teams je prav tako pravi naslov za vsa vaša vprašanja – prosiva, da
nama ne pošiljaš vprašanj po e-pošti, saj boš s tem, ko vprašanje zastaviš v
skupini svojega razreda pomagal tudi komu od sošolcev, ki se morda sprašuje
isto kot ti.

Pripravili Dolores Malić in Maja Skakić

