
9. a / 2. skupina 
 
NAVODILA ZA DELO NA DALJAVO – ANGLEŠČINA, 16. 3. 2020 – 20. 3. 2020 
 
Prvi teden učenja na daljavo se bliža h koncu. Upam, da ste uspešno ponovili snov ter 
utrjevali znanje.  
Glede na to, da so bila omrežja prezasedena, ste dobili naloge za utrjevanje in 
ponavljanje znanja iz vaših učbenikov in delovnih zvezkov. Morda pa ste uspeli rešiti še 
kakšno spletno nalogo, ki sem vam jih predlagala oz. jih imate na voljo tudi preko moje 
spletne strani https://sites.google.com/site/tjamitja/povezave. Prav tako lahko tam 
dobite učni material.  
Na spletnih straneh so dostopne tudi rešitve nalog v učbeniku in delovnem zvezku, kjer 
lahko preverite svoje odgovore (https://touchstone.si/index.php/touchstone-9-resitve-
vaj-9-razred.html). 
Založba Tangram vam je omogočila dostop do dodatnega učnega materiala in slušnih 
posnetkov (https://touchstone.si/index.php/gradiva-za-ucence/9-razred.html). 
»Writing section« lahko uporabite za urjenje v pisanju spisov. Le-te mi lahko pošljete v 
pregled. Izdelek shranite kot .doc, ime dokumenta pa je vaše ime in priimek ter naslov 
sestavka (ime_priimek_naslov). 
Slušni posnetki pa so označeni po straneh in nalogah v učbeniku.  
V kolikor pa je še kakšna nejasnost, mi lahko pišete. 
Vaja dela mojstra. 
 
Pregled zadolžitev v tem tednu: 
 
Torek, 9. a / 2. skupina, 17. 3. 2020: Adjectives_Personality 
 
DZ, str. 103 - 105 / nal. 23 - 28 
 
Glede na našo temo o prijateljih in prijateljstvu ter (naših) osebnostnih lastnostih ste 
lahko utrdili (morda tudi pridobili kakšno novo) besedišče. 
 
Sreda, 9. a / 2. skupina, 18. 3. 2020: Adjectives_Personality 
 
DZ, str. 106 - 107 / nal. 29 – 33 
 
Tudi pri teh nalog ste utrjevali besedišče (opis osebnosti). 
 
Petek, 20. 3. 2020: Advice Column 
 
Učbenik, str. 125 – 127 / B3 
 
Gre za tri besedila – težave treh mladostnikov, ki prosijo za nasvet. Nalog se lahko lotiš 
različno – najprej prebereš samo težavo in premisliš, kakšen bi bil tvoj nasvet. Lahko 
prebereš nasvet in ugibaš, kakšna je težava. 
Vsekakor poglej tudi vprašanja / naloge, ki sledijo. Kaj ti lahko pride prav za splošno 
temo o komunikaciji in prijateljstvu? 
 
Ostanite zdravi! 
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