
lPOUČEVANJE NA DALJAVO 7. razred – 2. teden (23.-27.3.2020) 

 

Dragi sedmošolci!  

Teden je naokoli in sigurno že pogrešate šolo       Upamo, da ste vsi zdravi! 

Ta teden bomo ponovili snov ter nadaljevali z načini stopnjevanja pridevnikov in kako 

primerjamo stvari, osebe, …  

 

Do konca tedna naj vsak poroča preko elektronske pošte svoji učiteljici angleščine o 

svojem delu – če nimaš svojega elektronskega naslova, prosi starše. Poročaj o tem, kaj 

si naredil-a, kaj ti je ali kaj ti ni šlo dobro ali če imaš kakšno vprašanje glede snovi. Če 

bo v navodilih za delo, da nam moraš kakšno nalogo poslati, bo razloženo na kakšen 

način, ti pa se potrudi. Učiteljice bomo na ta način vodile evidenco vašega dela. 

 

Tanja Ropas: tanja.naprudnik@gmail.com 

Saša Griguljak: sasa.griguljak@gmail.com 

Urška Cehner: cehnerurska@gmail.com 

 

 

SKRBNO SI PORAZDELITE DELO V DOKUMENTU ČEZ VES TEDEN - VSAK DAN 

MALO, TER GA TAKO VESTNO IN NATANČNO OPRAVITE, SAJ BOMO VSE 

PREGLEDALI. VEDNO SI OB REŠEVANJU NALOG POMAGAJTE Z NAPISANO 

RAZLAGO!  

OSTAJAJTE DOMA IN POSKRBITE ZA SVOJE ZDRAVJE! BOLJ SE BOMO VSI 

DRŽALI NAVODIL, PREJ SE SPET VIDIMO! 

 

 

Elektronski naslovi: 

Tanja Ropas: tanja.naprudnik@gmail.com 

Saša Griguljak: sasa.griguljak@gmail.com 

Urška Cehner: cehnerurska@gmail.com 

 

                                                 

 

OSTANITE ZDRAVI!  Aktiv učiteljic TJA 
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PONOVITEV SNOVI PREJŠNJEGA TEDNA: 

Pridevnike imate prepisane in razlago za stopnjevanje pridevnikov tudi – vemo, da ste natančno 

prepisali in da v zvezku ni pravopisnih napak.                      Pridevnike vadi ustno in pisno!  

 

Na primer, napiši si pridevnike po slovensko, nato po angleško. Preglej in opazil-a boš, kateri ti še 

delajo težave in vadi še naprej. 

Vaje, ki ste jih morali rešiti v delovnem zvezku si natančno preglejte s spodnjimi rešitvami: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

!!! Pridevnik je beseda, ki nam odgovori na vprašanje KAKŠEN/KAKŠNA/KAKŠNO? Lep, vesel, 

zanimiv, dolgočasen, …Takšne lastnosti lahko stopnjujemo, saj je npr. neka stvar je lahko lepa, 

lepša od neke druge stvari, ali pa najlepša. 

Kot stopnjujemo pridevnike v slovenščini (pameten - pametnejši – najpametnejši), jih na podoben 

način z dodajanjem končnic lahko tudi v angleščini (smart – smarter – the smartest). Če je pridevnik 

večzložen, ga stopnjujemo z more in the most (dangerous – more dangerous – the most dangerous). 

Pri nekaterih pridevnikih se kakšne črke pri dodajanju končnic podvojijo (big – bigger – the biggest) 

ali pa se y spremeni v i (happy – happier – the happiest). 

 

                                                                                   

NAVODILA ZA DELO 

V tem tednu si boste pomagali z učbenikom in delovnim zvezkom. Če karkoli od tega nimate doma, 

sta na voljo na spletni strani: https://www.irokus.si/izbirka. 

 

UČBENIK STRAN 74: 

 

- Oglejte si 2. nalogo na strani 74 – Lisa in Ben sta napisala oglas za oglasno desko, da prodajata 

svoj računalnik. Primerjaj njuna oglasa. Se v čem razlikujeta? 

- V zvezek napiši naslov: It's faster and more powerful! (Je hitrejši in bolj zmogljiv!) in 

prepiši besede s prevodi: 

an advert (=an ad, an advertisement) – oglas 

to advertise - oglaševati 

a notice board – oglasna deska 

https://www.irokus.si/izbirka


for sale – naprodaj 

a screen – ekran 

a printer – tiskalnik 

a keyboard – tipkovnica 

a speaker – zvočnik 

a mouse – miška (elektronska) 

a bargain – kupčija 

- Oglej si nalogo 2.b, preberi povedi in ugotovi, za čigav računalnik se gre. 

- V zvezek prepiši nalogo 2.c – v besedilo vstavi naslednje besede: 

older, faster, more expensive, smaller, newer, more powerful, cheaper, bigger. 

 

PREPIS V ZVEZEK: 

 

Primernik tvorimo tako, da pridevniku dodamo končnico -er (ali -r) ali pa pred pridevnik z več 

zlogi postavimo more. Nekateri pridevniki pa imajo posebne oblike (good, bad, little, much)! 

 

 

Lisa’s computer is 

(Lisin računalnik je …) 

faster (hitrejši) 

bigger (večji) 

heavier (težji) 

more expensive (dražji) 

better (boljši) 

 

 

than Ben’s. 

(od Benovega.) 

 

- V zvezek napiši rešitve naloge 4.a (prepiši pridevnike in jim dopiši primernik) in 4.b (napiši 

povedi iz danih besed tako, da stvari primerjaš med seboj – glej primer, ki je že rešen). 

 

UČBENIK STRAN 76: 

 

- Preberi besedilo pri 2. nalogi. V zvezek napiši naslov It’s paradise! (To je raj!) in odgovori na 

vprašanja pri 2.b nalogi. 

- Prepiši besede s prevodi v zvezek: 

a modern invention – moderni izum 

a digital camera – digitalni fotoaparat 

a DVD/CD player – DVD/CD predvajalnik 

a fridge – hladilnik 



an electric toothbrush – električna zobna ščetka 

a microwave – mikrovalovna pečica 

a stereo – glasbeni stolp 

a washing machine – pralni stroj 

a hairdryer – sušilec za lase 

a laptop – prenosni račualnik 

a mobile phone – mobilni telefom 

a desert island – zapuščen otok 

a plastic bottle – plastenka 

solar power – sončna energija 

a cooker – kuhalnik 

a shower – prha 

electric lights – električne luči 

ecology – ekologija 

to study – preučevati 

 

UČBENIK STRAN 77: 

- Preberi besedilo o Georgu in Marlene – ameriških turistih, ki prideta na Richijev zapuščeni otok. 

 *(comfortable – udobno, quieter – tišje) 

- V zvezek napiši naslov: It isn’t as nice as our house (Ni tako lep kot najina hiša) in zapiši 

rešitve povedi 3.b naloge – čigav dom opisujejo povedi (George and Marlene’s/Richie’s?). 

  

PREPIS V ZVEZEK: 

Tina is as tall as Jane. (Tina je tako visoka kot Jane.) 

They aren’t as smart as Dave. (Oni niso tako pametni kot Dave.) 

Ko primerjamo dve stvari, uporabimo as + pridevnik (v osnovni obliki) + as. 

Is our life  

as 

exciting  

as 

Richie’s? 

Their houses aren’t nice Richie’s. 

I am tall Richie. 

 

- Reši v zvezek nalogo 5.a (primerjaj na dva načina, pazi na am/is/are). 

 



DELOVNI ZVEZEK: 

Reši naloge v delovnem zvezku na straneh 64; 65; 1.,2. in 3. na strani 67; 68; 9. in 12. na strani 

69; 13., 14., 15. na strani 70. 

25.3., v sredo, je materinski dan! 

Napišite mamicam kaj lepega, izdelajte voščilnico. Poiščite na internetu: Mother's Day template 

(predloga za voščilnico), Mother's Day quotes (verzi), ali uporabite naslednjo in dopišite: 

 

  

Izdelke lahko poslikate in nam pošljete fotografije po elektronski pošti 😊 


