
 

 
Dragi učenci, 

verjamem, da si čas polnite s kakšnimi filmi v angleščini, glasbo, YouTube vsebinami, igricami,              
... Tako ste lahko veliko časa v stiku z angleščino. Odlično za jezik, vendar ne pretiravajte ;).                 
Vzemite si tudi čas za šolske obveznosti. Morda je zdaj, ko ste doma, pravi trenutek, da preverite                 
svoj bioritem učenja – vsak je lahko bolj aktiven v različnih urah dneva – lahko ugotovite, kdaj                 
vam najbolj ustreza, da se zbudite, da delate naloge, se učite, kaj preberete, napišete. Časa je                
veliko, samo organizirati se je treba. 

Delo načrtujem tako, da vam bo na teden za naloge potrebno vložiti približno dvakrat po največ                
20 do 25 minut časa. Priporočam, da delate tisti dan, ko na urniku imate angleščino.  

Prvi teden je namenjen utrjevanju snovi, najprej Present Continuous, nato Present Simple, na             
koncu primerjava obeh časov, kar bo za vas nova snov in bo predvidoma drugi teden. Gremo                
lepo počasi. 

Prvo nalogo rešite v zvezek ter poslikajte in mi jo pošljite na mail:             
ivana.zidansek@guest.arnes.si Tako bom preverila, kako ste nalogo opravili. Če boste imeli           
težave (npr. če slučajno ne boste znali slike dati v priponko), mi po mailu pošljite besedo:                
narejeno ali finished, da vem, da ste nalogo vseeno opravili.  

Pazite nase in do prvih mailov lep pozdrav, 

učiteljica Ivana 

 
1. teden, 1. ura  

Ponovimo sedanji čas Present Continuous.  
Kot smo se naučili, Present Continuous uporabljamo, ko opisujemo, kaj se dogaja zdaj, v tem               
trenutku. Vendar ga uporabljamo tudi, ko opisujemo začasna dogajanja, ki se bodo končala, kot              
je recimo to, da smo zdaj izjemoma doma in ne na šoli. Takrat lahko uporabimo časovni prislov                 
these days (te dni), katerega bomo uporabili v spodnji nalogi. 
 
Naloga: Spodnja vprašanja prepiši in odgovori v zvezek: 
 

1) What’s the date, which day is it and what’s the time? 
2) What are you doing now? 
3) What are your family members doing now? 
4) If you have any pets/animals at home what are they doing? 
5) What are you doing a lot these days? 
6) What are you eating a lot these days? 
7) What are you not doing now/these days? 

 
Za utrjevanje časa reši še 1-2 nalogi na interaktivnih vajah: 
https://interaktivne-vaje.si/anglescina/grammar_6_9r/present_continuous.html  

 

 

 

S skupnimi močmi pripravimo učence za življenje. 
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