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6. a in 6. b 

 spodaj so naloge, ki jih morate narediti do petka, 3. 4. 2020; kjer piše POŠLJI, rešeno prosim 

pošlji na moj e-naslov masa.rakus@guest.arnes.si  

 

6. c 

 spodaj so naloge, ki jih morate narediti do petka, 3. 4. 2020; kjer piše POŠLJI, rešeno prosim 

pošlji na moj e-naslov nastja.muller@guest.arnes.si ali kot sporočilo na Instagram 

 

Navodila: 

 Naloge so zapisane v tedenskem sklopu, zato upoštevaj, da ti jih ni potrebno vseh rešiti v enem 

dnevu. Razporedi si jih sam ali upoštevaj najino razporeditev. 

 V tem tednu sva za vas pripravili nekaj spletnih vaj, ki jih lahko rešuješ na računalnik, tablico ali 

telefon, in en primer nacionalnega preizkusa znanja. Pri reševanju spletnih vaj upoštevaj, da nama 

je najlaže poslati rešitve tako, da ko zaključiš z nalogo, klikneš FINISH. Ob tem se ti odpre okno, 

kjer na desni strani piše »email my answers to my teacher«, kamor potem vpišeš učiteljičin e-

naslov. VSE spletne naloge POŠLJEŠ!!! 

 

 

1. DAN 

 Reši naslednje naloge na spletu. Naloge POŠLJI. 

Najprej ponovi, kdaj se uporablja izraz there is oz. there are. 

a. dopolni, na kratko odgovori in poslušaj ter označi s T (true = resnično) ali F (false = napačno) 

https://www.liveworksheets.com/na601gy 

b. izberi ustrezni odgovor  

https://www.liveworksheets.com/sz1415mn 

c. v prvi nalogi vstavi there is/are, v drugi dopiši ustrezen predlog nahajanja, v tretji pa zapiši T/F 

https://www.liveworksheets.com/da26765rb 

 

2. DAN 

 Reši naslednje naloge na spletu. Naloge POŠLJI. 

Ponovi, kdaj se uporablja have got in kdaj has got. 

a. zapiši, kaj imajo in česa nimajo, glede na sličice 

https://www.liveworksheets.com/lb62697nn 
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Ponovi, kako tvorimo množino samostalnikov v angleščini. 

b. zapiši množino naslednjih samostalnikov 

https://www.liveworksheets.com/uj54110nt 

Slušno razumevanje. 

c. poslušaj posnetek in izberi ustrezni odgovor 

https://www.liveworksheets.com/hc68999uz 

 

3. DAN 

 Reši naslednje naloge na spletu. Naloge POŠLJI. 

Ponovi predloge nahajanja (primer: behind, in front of…). 

a. na ustrezno mesto prenesi ustrezni predlog 

https://www.liveworksheets.com/yk241ll 

b. izberi ustrezni predlog 

https://www.liveworksheets.com/xg35066ih 

Ponovi slovnični čas Present Continuous. 

c. zapiši povedi v Present Continuous času glede tega, kaj počnejo in česa ne 

https://www.liveworksheets.com/ap47074da 

 

4. DAN 

Danes se boš lotil/-a NPZ ali nacionalnega preizkusa znanja iz angleščine. Najprej nekaj pojasnil.  

Shema preizkusa, oziroma kako NPZ sploh izgleda/kakšne naloge te čakajo: 

 

NPZ je sestavljen iz štirih delov: slušno razumevanje, bralno razumevanje, besedišče in pisno 

sporočanje. Celoten preizkus traja 60 minut. Navodila za vse naloge so zapisana v slovenščini. Vsaka 

naloga vsebuje en primer, ki je že rešen.  
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Pri prvem delu NPZja – slušno razumevanje – vsako besedilo slišiš vedno dvakrat zapored. Med prvim 

in drugim predvajanjem je kratka pavza, kjer to tudi povejo. Ko boš delal/-a sam/-a, posnetek pusti, 

da se odvije do konca, ne ga vmes prekinjati.  

Pri drugem delu – bralno razumevanje – moraš prebrati besedilo in rešiti naloge, ki se nanj 

navezujejo. 

Pri tretjem delu – besedišče – moraš vstaviti ali zapisati besede v angleščini v določeno besedilo. 

V zadnjem delu – pisno sporočanje – moraš napisati kratko besedilo v angleščini. Navadno je dolžina 

določena z 80 besedami. To je približno 10 kratkih povedi. Temo imaš določeno, ne izmisliš si je 

sam/-a. 

Pri dejanskem NPZju je dovoljen črn ali moder kemični svinčnik ali nalivno pero. Korekturna sredstva 

(brisalci, Edigs ipd.) niso dovoljena. Prav tako niso dovoljeni slovarji ali kakšne druge knjige. 

 

 Na spodnji spletni povezavi se ti odpre NPZ iz angleščine, ki so ga učenci pisali lansko šolsko 

leto. Preden se ga lotiš, ga dobro preglej. Zgradba je vedno enaka. Vmes je veliko praznih 

strani.  

https://www.ric.si/mma/N191-241-2-1/2019061310491465/ 

 

 Na spodnji spletni povezavi pa se ti odpre posnetek slušnega razumevanja. Vmes ga ne 

ustavljaj. Sledi navodilom, ki jih slišiš na posnetku. 

https://www.ric.si/mma/N1912412K/2019061310492652/ 

 

 Pisni sestavek zapiši v Word dokumentu in ga POŠLJI svoji učiteljici. 

 

Do nacionalnih preizkusov znanja lahko dostopaš tudi na spletni strani  

https://www.ric.si/preverjanje_znanja/predmeti/tuji_jezik2/2011120915240948/ 

 

 

 

Ostanite zdravi, ostanite doma in upava, da se kmalu vidimo 😊 

učiteljici Maša in Nastja 
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