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TJA 9/ skupina 1 

 spodaj so naloge, ki jih morate narediti do petka, 10. aprila. 2020; kjer piše POŠLJEŠ, rešeno 

prosim pošlji na moj e-naslov: masa.rakus@guest.arnes.si  

 

TJA 9/ skupini 2 in 3 

 spodaj so naloge, ki jih morate narediti do petka, 10. aprila. 2020; kjer piše POŠLJEŠ, rešeno 

prosim pošlji na moj e-naslov nastja.muller@guest.arnes.si ali kot sporočilo na Instagram 

 

Navodila: 

 Naloge so zapisane v tedenskem sklopu, zato upoštevaj, da ti jih ni potrebno vseh rešiti v enem 

dnevu. Razporedi si jih sam ali upoštevaj najino razporeditev. 

 V tem tednu sva za vas pripravili nekaj vaj v delovnem zvezku in učbeniku ter nekaj spletnih vaj, ki 

jih lahko rešuješ na računalnik, tablico ali telefon. Pri reševanju spletnih vaj upoštevaj, da nama je 

najlaže poslati rešitve tako, da ko zaključiš z nalogo, klikneš FINISH. Ob tem se ti odpre okno, kjer 

na desni strani piše »email my answers to my teacher«, kamor potem vpišeš učiteljičin e-naslov. 

VSE spletne naloge POŠLJEŠ!!! 

 Če delovnega zvezka nimaš doma, prosi sošolca, da ti naloge poslika, jih natisni in reši ali rešitve 

zapiši v zvezek. 

 

9.ab / 1. skupina 

 

1. DAN 

 V učbeniku na straneh 85 in 86 si preberi o britanskih in ameriških merah (denar, teža, dolžina in 

prostornina).  

 V učbeniku na strani 86 reši kviz v 3. nalogi tako, da vprašanja in svoje odgovore zapišeš v zvezek. 

 V učbeniku na straneh 88 in 89 si preberi o zgodovini sadja in zelenjave. 

 Reši naloge 1, 2 in 3 iz učbenika na strani 90 (povedi zapiši v zvezek). 

 

2. DAN 

 V delovnem zvezku na strani 89 reši naloge 1a, 1b, 2, 3a in 3b. 

 Reši nalogo na spletu. 

https://www.liveworksheets.com/yd3155af 
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3. DAN 

 V učbeniku na straneh 91 in 92 si preberi pogoste lažne prijatelje, jih izberi 10 in v zvezek zapiši 

povedi, v katerih jih uporabiš. 

 Reši nalogi na spletu. 

izberi ustrezno besedo: 

https://www.liveworksheets.com/nj35587yg 

 dopolni z ustrezno besedo: 

https://www.liveworksheets.com/xo68602rg 

 

9.ab / 2. in 3. skupina 

 

1. DAN 

 V učbeniku na strani 78 rešiš nalogo 1a v zvezek. Pri vsakem športu si zraven dopišeš še slovenski 

prevod. 

 V zvezek prepišeš naslov PLAY vs GO vs DO in prepišeš besedilo, ki ga najdeš spodaj v 

dokumentu. 

 V delovnem zvezku na strani 74 rešiš nalogo 44a, na strani 75, 44b in 45 ter na strani 76 nalogo 

46. 

 

2. DAN 

 V učbeniku na strani 79 v zvezek narediš nalogo 2a in vse športe, ki si jih prepisal s strani 78 

razvrstiš v dane kategorije. 

 Izbereš si en šport, ki te zanima in napišeš krajši sestavek o tem športu (najmanj 13 povedi). 

Opišeš šport, kako se igra, predstaviš slavne osebe, ki se s tem športom ukvarjajo, lahko omeniš 

klub, ki ti je všeč,… To pošlješ po petka svoji učiteljici angleščine na mail. 

 

3. DAN 

 Iz učbenika na strani 81 prepišeš Grammar time out: GERUND (to so besede, ki izgledajo kot 

glagoli ampak so samostalniki in imajo vedno končnico -ing. Lahko stojijo na mestu osebka, 

predmeta…) Example: I like SWIMMING.  

 V delovnem zvezku rešiš stran 77, naloge 47, 48a in 48b ter stran 78 naloge 49, 50 in 51. 

 

https://www.liveworksheets.com/nj35587yg
https://www.liveworksheets.com/xo68602rg
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UNLESS vs IF - PONOVITEV 

 

IF je pogojnik, torej opisuje možne situacije, ki se lahko zgodijo, če je pogoj izpolnjen (če se spomniš 1. 

pogojnika). 

If it rains tomorrow, I will go to the gym. 

 

UNLESS tudi izraža pogoj ampak vključuje, da se nekaj izvzame ali je negativno. 

Torej je unless enako kot except if ali pa if … not. Nikoli pa ni možno nadomestiti UNLESS z IF, ker se 

spremeni pomen povedi.  

 

Unless you clean my room, I will take your phone. (Vzela ti bom telefon, ČE NE počistiš moje sobe.) 

If you clean my room, I will take your phone. (Vzela ti bom telefon, ČE počistiš mojo sobo.) 

 

Torej UNLESS uporabiš takrat, ko je IF + neka vrsta zanikanja.  

Na primer:  

We will NOT go outside IF it rains. 

We will go outside EXCEPT IF it rains. 

We will go outside UNLESS it rains. 

Vse tri povedi pomenijo enako, nekaj izvzamejo. 

 

POVED: ______________ he studies harder, he will fail the exam. 

- Če bi vstavili IF poved nima smisla… če se veliko uči, je smiselno, da bo naredil izpit. 

Torej je tukaj UNLESS he studies harder, he will fail the exam. / UNLESS lahko tudi nadomestiš tukaj za He 

will fail the exam, except if he studies harder. (nadomeščanje z except if lahko uporabiš kot test, drugače 

vedno uporabljaj UNLESS) 

 

 

 

Ostanite zdravi, ostanite doma in upava, da se kmalu vidimo 😊 

učiteljici Maša in Nastja 

 

 

 

 


