TJA 9.c
četrtek, 17. december
Pozdravljeni,
Danes boste nadaljevali s poezijo. V delovnem zvezku boste rešili nekaj nalog, ki se navezujejo na
prebrano pesem. Za lažje razumevanje pesmi si boste v zvezek napisali slovarček besed. Kdor še ni rešil
nalog na spletu, naj jih reši! Kdor pa se počuti pesniško navdihnjen, lahko opravi dodatno nalogo in
napiše podobno pesem.
Ne pozabite tudi na sprotno oddajanje opravljenih nalog v spletno učilnico. Tam najdete tudi rešitve.
Pojdite v spletno učilnico, preglejte katere naloge vam manjkajo in naložite manjkajoče naloge.
Srečno pri delu!

Naloge za danes:

1. Delovni zvezek: stran 15 – naloge 1, 2, 3
2. Prepiši slovarček besed v zvezek
( + Reši, če še nisi: https://forms.gle/Q7zBdRf7CMyqeeVs9 )
(klikni na povezavo)

Dodatna naloga: Napiši pesem

Prepiši v zvezek:
Slovarček besed
Učbenik, stran 21: Poem
a poem = pesem
poetry = poezija
a stanza = kitica
I believe = jaz verjamem
enough = dovolj
it is possible = možno je
Christians = kristjani
Muslims = muslimani
Jews = judje
not sures = tisti, ki niso prepričani

to prevent = preprečiti
starvation = stradanje, lakota
a nation = narod
a race = rasa
the human race = človeška rasa
a racist = rasist (oseba, ki verjame, da so nekatere rase ljudi boljše od ostalih)
certain = določen, nekateri
religion = religija
pessimistic = pesimističen (tak, ki vidi vse v življenju slabše, kot je)
although = čeprav

-----------------------------------------------------------------------------Dodatna naloga za tiste, ki zmorete in želite več
»MY POEM«
Nalogo lahko oddate v spletni učilnici do četrtka, 24. 12.

Ali si že kdaj napisal/a pesem v angleščini? Zdaj imaš priložnost, da se preizkusiš! Napiši pesem
o tem, kar ti verjameš. Kaj ti verjameš o svetu? Kaj ti opažaš v naši družbi? Kaj bi rad/a
sporočil/a ljudem? Za pesem ni potrebno, da je komplicirana ali da vsebuje težke besede.
Uporabi besede, ki jih poznaš in napiši svojo pesem. Če želiš, pa si lahko pri pisanju pomagaš
tudi s spletnim slovarčkom (https://sl.pons.com/prevod). Zelo dobro napisana naloga bo
dobila plus (+), ki se bo upošteval pri ocenjevanju.

-----------------------------------------------------------------------------Še vedno pa mi lahko oddate tudi spodnjo nalogo:

Dodatna naloga: »Writing – Friendships«
Učbenik: stran 19, naloga 4
Nalogo lahko oddate v spletni učilnici do petka, 18. 12.
Kakšen tip osebe si? Ali so ti prijateljstva pomembna? Preberi navodila v učbeniku in napiši spis o
sebi ter o prijateljstvih. V spisu uporabi besede, ki smo se jih naučili ob branju kviza Friendships:
How important are they?, lahko pa uporabiš tudi druge pridevnike. Pri pisanju si lahko pomagaš
tudi s slovarjem. Zelo dobro napisana naloga bo dobila plus (+), ki se bo upošteval pri ocenjevanju.

