
 

 
Dragi učenci, 

verjamem, da si čas polnite s kakšnimi filmi v angleščini, glasbo, YouTube vsebinami, igricami,              
... Tako ste lahko veliko časa v stiku z angleščino. Odlično za jezik, vendar ne pretiravajte ;).                 
Vzemite si tudi čas za šolske obveznosti. Morda je zdaj, ko ste doma, pravi trenutek, da preverite                 
svoj bioritem učenja – vsak je lahko bolj aktiven v različnih urah dneva – lahko ugotovite, kdaj                 
vam najbolj ustreza, da se zbudite, da delate naloge, se učite, kaj preberete, napišete. Časa je                
veliko, samo organizirati se je treba. 

 

Prvi teden je namenjen nadaljevanju dela, ki smo ga začeli v šoli. Pišete revijo/časopis, v               
katerem boste za prvi teden dodali članek z naslovom At home at the time of virus. Naslov lahko                  
spremenite, vsebina naj ostane vezana na naslov. Da lažje spremljam vaše delo, me dodajte med               
člane. Mail že imate (uporabite moj gmail). Za vse dodatne informacije mi lahko pišite na               
ivana.zidansek@guest.arnes.si  

Alex, tvoje sodelovanje načrtujem za delo za 8. razred, če pa želiš, napiši vsebino, kot sva do                 
sedaj delala. Lahko mi jo pošlješ na mail. 

Pazite nase in velik pozdrav, 

učiteljica Ivana 

 
 

1. teden, 1. ura  
 
Naloga At home at the time of virus  
 
V reviji, ki ste jo začeli delati v šoli, dodajte članek z zgornjim naslovom. V njem opišite, kaj 
doma počnete, kako se počutite, katere so prednosti, pomanjkljivosti biti doma itn. Spodnja 
vprašanja naj vam bodo v pomoč: 
 
What do your days look like at home now? 
When are you getting up, going to sleep? 
What are you doing a lot of these days? 
What are advantages/disadvantages of staying at home like this? 
Do you miss anything? 
What were you doing yesterday at 7 a.m., 11 a.m., 4 p.m. and 8 p.m.? 
What do you think about a day like that?  
 
K članku dodaj eno fotografijo ali meme, ki predstavlja tvoj ‘ostanidoma’ teden.  
 

 

 

 

S skupnimi močmi pripravimo učence za življenje. 
 


