
Navodila za delo angleščine od 1. do 9. razreda 

1., 2., 3. in 4. razred: 

Učenci lahko utrjujejo šolsko snov po učbeniku, delovnem zvezku in zvezku. 

5. razred 

V učbeniku preberi besedilo Unusual friends (str.57) in odgovori na vprašanja. Odgovore 

zapiši v zvezek. 

Na povezavi boš našel vaje za utrjevanje znanja za 2. pisni preizkus znanja. V kolikor lahko, 

ga  natisni in reši, v nasprotnem primeru vaje reši v zvezek. 

6. razred 

Na spletni strani 

https://www.ric.si/preverjanje_znanja/predmeti/tuji_jezik2/2011120915240948/ reši preizkusa 

NPZ za leti 2019 in 2018. V kolikor imaš možnost si preizkuse natisni in reši oz. rešitve zapiši 

v zvezek. Oba pisna sestavka boš oddal učiteljici ob vrnitvi v šolo. 

V delovnem zvezku reši vaje od str. 88 do str. 97. 

 

7. razred 

Napiši dva sestavka: 

- V učbeniku preberi besedilo The First Thanksgiving (str. 86) in napiši sestavek. Predstavljaj 

si, da potuješ v času. Iz 17.stoletja si prispel v 21. stoletje. Primerjaj, česa v 17. stoletju niste 

imeli in zapiši, kaj ste uporabljali namesto tega. Primer: We didn't have a washing machine. 

We washed our clothes in a big tub by  hand. 

- Napiši sestavek v katerem primerjaš pravice otrok, ki so živeli v času industrijske revolucije 

s pravicami, ki jih imaš danes. 

Sestavka napiši na papir velikosti A4. Podpisanega boš oddal učiteljici ob vrnitvi v šolo. 

 

8. razred 

- Na povezavi boš našel vaje za utrjevanje za 2. pisni preizkus znanja. V kolikor lahko, jih 

natisni in reši, v nasprotnem primeru vaje reši v zvezek. 

- Napiši sestavek. Na spletu poišči fotografijo katerekoli osebe in jo opiši. Osebo poimenuj, 

zapiši njeno starost in poklic, opiši njen izgled in značaj, zapiši tudi njene hobije. Sestavek 

napiši na list papirja A4, podpisanega oddaj učiteljici ob vrnitvi v šolo. 

- Napiši še dva krajša sestavka po navodilih v delovnem zvezku, str. 139, nalogi 1 in 2. 

Sestavka napiši na list papirja A4, podpisanega oddaj učiteljici ob vrnitvi v šolo. 

 

 

https://www.ric.si/preverjanje_znanja/predmeti/tuji_jezik2/2011120915240948/


9. razred 

Na spletni strani 

https://www.ric.si/preverjanje_znanja/predmeti/ostali_predmeti/2011120909530285/ reši tri 

preizkuse, 2017, 2018 in 2019. Izberi in napiši dva pisna sestavka, ki ju boš oddal učiteljici ob 

vrnitvi v šolo. 

UTRJEVANJE BESEDIŠČA ZA UČENCE OD 6. DO 9. RAZREDA 

Učenci, ki pri pouku angleščine uporabljate učbenike TOUCHSTONE, lahko utrjujete 

besedišče na naslednji spleti strani: https://interaktivne-

vaje.si/02_osnova/predmeti_meni/anglescina_meni_6_9.html . 
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