
DELO NA DALJAVO 

 

Pozdravljeni! 

 

Nov dan, nov teden, nove naloge. Upam, da ste (še vedno) zdravi in da vam lepo vreme vliva dobro 

voljo. 

 

Danes vam posredujem navodila za cel teden. 

 

UNIT 5: Life in the future 

 

Z nalogo, ki sem vam jo predlagala 30. 3. 2020: Life in the future (miselni vzorec), smo vstopili v 5. 

enoto. V tej enoti se bomo učili nov čas, »Will Future Tense« (priloga), vsebina pa je splošno, 

vsakdanje življenje v prihodnosti ter vreme. 

 

Naloge: 

 

Ponedeljek, 6. 4. 2020 

 

A1: Life in the future: Will it be better or worse? 

 V učbeniku, str. 120 / nal.1, preberi (če imaš možnost, tudi poslušaj in ponavljaj) pogovor štirih 

mladostnikov. 

 V besedilu podčrtaj novo slovnično strukturo »will + glagol«. Pomagaš si lahko s prilogo »Will 

Future Tense«. 

 

 Po prebrani nalogi se preizkusi:  

- reši nalogo v učbeniku, str. 121 /nal. 2 a 

- reši nalogo v DZ, str. 131 / nal. 1. 

 

- Učbenik, str. 121 / nal. 2b – odgovore napiši v zvezek. 

 

Torek, 7. 4. 2020 in četrtek, 9. 4. 2020 

 

Nekateri ste že ugotovili, da je v učbeniku na straneh 121-122 / nal. 3 a, b, kjer je že kar nekaj idej, 

predlogov in besedišča vezanega na našo temo, življenje v prihodnosti. 

 

 Nalogo preberi, naredi si izpiske – dopolni svoj miselni vzorec, v slovarčku preveri nove besede. Ali 

je kakšna tvoja ideja omenjena? Sedaj jo imaš že napisano v angleščini.  

 

Svoj miselni vzorec slikaj in mi sliko pošlji na naslov tjasa.milijas@guest.arnes.si. 

Na ta naslov se mi lahko vedno oglasiš. 

 

 

Petek, 10. 4. 2020 

 

Po Arnesovi klepetalnici bi se srečali po skupinah in sicer: 

 

10.00 – 10.30 skupina A 
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10.35 – 11.00 skupina B 

11.05 – 11.20 skupina C  

 

Udeleženci posameznih skupin so bili objavljeni v Arnesovi klepetalnici v petek, 3. 4. 2020. Po e-pošti 

bom obvestila vse tiste otroke oz. njihove starše, ki se tega dogodka niso udeležili. 

 

Pregledali bi vaše delo in odgovorili na vaša vprašanja glede snovi. 

 

 

 

 

 
Pripravila: Tjaša Milijaš 

 

 

 

 


