
Monday, 6th April  

 

Pozdravljeni v novem tednu!  

 

Nekateri izmed vas mi še niste sporočili katerega športnika bi predstavili za govorni nastop – 

prosim, da mi sporočite do srede, 8. aprila. 

 

Za naloge, ki jih želim pregledati, bo vedno točno označeno – te naloge mi pošljite na e-mail 

(maja.medja-vidic@guest.arnes.si) isti ali naslednji dan. Opravljanje nalog je obvezno in vse 

si beležim, zato prosim, da delo vzamete resno. 

 

Naloge s pogojnikom so vam šle kar dobro, še enkrat pa poudarjam, da si zapomnite, da IF in 

WILL ne gresta nikoli skupaj- ne marata se   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pred časom smo se učili prihodnjik, ki ga tvorimo z will in going to. Se spomnite?  

 

V prihodnjih dveh urah, pa se bomo naučili kako povemo, da se bo nekaj v prihodnosti 

zagotovo zgodilo ali pa, da nismo prepričani, če se bo nekaj zgodilo ali ne. Za to bomo 

uporabili bodisi WILL ali pa MIGHT. 

 

1. Odpri učbenik na strani 60 – oglej si sliko in jo poskusi opisati (ustno) 

2. Na fotografijah vidiš Lizzie in njena starša. Lizzi si želi iti na poletni tabor v Kenijo.  

3. Preberi pogovor med njimi in prevedi neznane besede (zapiši v zvezek): 

 

A mosquito – komar 

To go clubbing – iti se zabavat v klube 

To feel homesick -  imeti domotožje 

To ring someone – poklicati nekoga (po telefonu) 

 

4. Reši nalogo 2 v učbeniku str. 60 – smiselno poveži vprašanja 1-9 z odgovori a-i. 

 

 

POMEMBNO: V sredo, 8.4. ob 11.00 bomo učno uro izvedli preko videokonference, 

udeležba je obvezna za vse. V kolikor imate kakšna vprašanja, ki jih želite obdelati, mi jih 

pošljite vnaprej na e-mail.  

 

Ne vem, če ste že uporabljali aplikacijo Zoom v času šolanja od doma. V primeru, da še niste, 

si na telefon ali računalnik naložite aplikacijo, nato pa v sredo kliknete na spodnjo povezavo 

in se pridružite konferenci: 

What did IF say 

to WILL? 

 

If you use if and 
will together, it 
will be wrong.  
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Join Zoom Meeting 

https://zoom.us/j/926392584?pwd=MkcvWWtGZ3BYdFZhb0E0R0xmQ3NoZz09  

 

Meeting ID: 926 392 584 

Password: 085201 

 

Prosim, da si že vnaprej pripravite aplikacijo, da ne bo v sredo zjutraj kakšnih težav. Če bi 

imeli težave, mi sporočite. Tukaj si lahko ogledate video navodilo za namestitev in uporabo 

Zoom-a: https://www.youtube.com/watch?v=ir_hr1zPP1A&feature=youtu.be  

 

Jutri nadaljujemo, lep dan vam želim! 
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