Navodila za delo za AI2
Dragi učenci in učenke,

upam, da ste v redu. Naslednji teden bomo pričeli s poukom na daljavo, zato vam posredujem
navodila za delo od doma.
Ponedeljek, 23. 03. 2020 in petek 27. 03. 2020; Sami si razporedite delo, kot zmorete, a ga opravite
v tekočem tednu.
Tema: Past simple in past continuous
KORAKI:
1. Book (učbenik) p. 34- Preberite besedilo.
2. Rešite nalgo 2 in izpišite nove besede (dam, lake, crack, wall, to reach, to grab, to damage),
jih prevedite in uporabite v novih povedih (lahko si pomagate z angleško-angleškim
slovarjem).
3. Rešite nalogo 3, na strani 34.
CILJ: Preberete besedilo. Razložite nove besede in z njimi tvorite nove povedi. Razumevanje
besedila pokažete z reševanjem nalog razumevanja (2 in 3)
4. Poglejte si youtube posnetek o teh dveh časih.
Povezava: https://www.youtube.com/watch?v=LtVkKpBWy54
Pozor! Tudi če piše, da je napaka, samo osvežite in boste lahko gledali.
Za vse, ki vam je morda bila ta razlaga nerazumljiva še možnost razlage v slovenskem jeziku.
http://angleškitečaj.com/anglescina-v-vsakdanji-rabi/past-simple-ali-past-continuous-razlikamed-casoma/
Naredite si zapis s te strani.
CILJ: S pomočjo youtube posnetka (oz. slovenske spletne razlage) si naredite zapis v zvezek. S
pomočjo zapisa razložite kdaj se kateri čas uporablja in kako ga tvorimo. Razumete, da se
past continuous uporablja za trajajoče aktivnosti v preteklosti, ki jih nekaj prekine (za kar
uporabljamo past simple). Past continuous uporabljamo tudi za pretekla dejanja, ki so se
dogajala ob določeni uri.
5. V zvezek rešite nalogo 4 a, b, c, d in e.
CILJ: Preverite, če resnično razumete kdaj uporabljamo past simple in kdaj past continuous
(progressive).
6. Rešite interaktivne naloge na spodnji spletni strani in si jih pregledate (check). Če imate kaj
narobe razmislite zakaj je tako. Raje manj nalog in da veste, zakaj ste kaj narobe rešili.
https://interaktivne-vaje.si/anglescina/grammar_6_9r/past_simple_past_continuous.html

CILJ: Rešite naloge na spletu (vsaj eno) in sproti si razložite, zakaj ste rešili kot ste, da boste res vedeli
kaj delate.

