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NAVODILA ZA OCENJEVANJE ZNANJA
DOBRO IN VEČKRAT PREBERI NAVODILA ZA IZVEDBO
PROJEKTA!

Predstavili boste svojo hišo ali stanovanje.

Prosim vas, da naredite posnetek (glasovni ali video), NE daljši od treh

minut.
Kako boste naredili projekt je odvisno od vas.

Lahko ga naredite v obliki Power point prezentacije, video posnetka
ali skice (tlorisa) – kar pač znate oz. vam je ljubše.
Če boste izbrali Power point prezentacijo ali skico, morate zraven narediti še
glasovni posnetek. V primeru video posnetka to ni potrebno.

PROJEKT:
V primeru video posnetka: Lahko hodite po stanovanju, kažete in
govorite npr.:
This is my living room. There is a lamp, a sofa, a Tv and a plant.
This is my kitchen. There is a fridge, a dishwasher and a table.
This is my parent's room. This is a bed. There are two pictures.
This is my bedroom. This is my teddy bear, my ball …
In tako naprej.

Vključite vse sobe. Prosim, ne ponavljajte se – če ste omenili npr. bed in
window (npr. v drugi sobi), tega ne rabite ponavljati še enkrat, saj vidim, da
besede obvladate. Iščite predvsem nove besede, ki jih še niste uporabili.

PAZI PRI
EDNINI IN

MNOŽINI.
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Besede, ki pridejo v poštev so vse besede iz enote 5 in 3 – pomagaj si z
učbenikom (str. 57, 42, 81, 95).

V primeru Power point prezentacije ali predstavitve skice:
Nanizaj tvoje slike in dodaj glasovni posnetek - npr. fotografijo označiš s
številko dodaš glasovni posnetek in rečeš: »Photograph/picture number one.
This is my bathroom. There is a bath. Picture number two. This is my kitchen.
There is a cooker.«
In nadaljuješ tako za vsako sliko …

VSE PROJEKTE MI ODDAJTE DO 27. 5. 2020

OCENA V DRUGI KONFERENCI:
Ocena bo sestavljena iz tega projekta (unit 5, 3) in prejšnjega (unit
4) (ko ste mi predstavljali družino).
Tako, da preverite še prejšnji projekt – lahko se mi tudi glasovno
posnamete, mi ga oddate, če kdo slučajno še ni oz. pošljete še
enkrat, če menite, da se lahko še bolj potrudite.

Še enkrat pošiljam navodila za prejšnji projekt.
YEEEY, PROJECT TIME!
Kot smo se že dogovarjali boste predstavili svojo družino in nekaj malega
zapisali o družinskih članih, tudi o hišnem ljubljenčku če ga imaš!
Pomagaj si z učbenikom na strani 71.
Imaš več možnosti, lahko:
a) narediš v zvezek, družinske člane lahko narišeš ali prilepiš
fotografijo,
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b) narediš Power Point prezentacijo,
c) narediš zgibanko, kot je predlagano v učbeniku.
Lahko se posnameš in mi člane tudi sam predstaviš (vseeno pričakujem
zapisane povedi v zvezku). 
Po želji! Se veselim vaših izdelkov! Pošlji na moj
elektronski naslov: iris.polutnik@osnhr.si
Primer:
This is Ana.
Zapiši štiri povedi za vsakega člana.
She is my sister.
She is three.

Pomagaj si z besedami na strani 63/7.

She is friendly.

Toliko zaenkrat. 

Če imaš še kakšno vprašanje pa mi napiši. 

Teacher Iris

