24. 4. 2020, 9. c

1. SLJ 1, 5, TJA 2, 4, MAT 3,
2. TJA 1, 3, 5, MAT 2, 4
3. MAT 1, 5, SLJ 2, 3, 4
SLOVENŠČINA:
Devetošolka, devetošolec,
prejšnjo uro si moral/a prebrati pesem Žebljarska, premisliti o vsebini in sporočilu in učiteljici postaviti vsaj eno
vprašanje ali pojasniti vsebino. Sedaj pa te vabim v spletno učilnico, v kateri te čaka posneta razlaga učiteljice in
odgovori na tvoja vprašanja.
Uspešno delo ti želi tvoja učiteljica slovenščine.

MATEMATIKA
V spletni učilnici te čaka navodilo za utrjevanje in ponavljanje snovi, ki smo jo obravnavali v 9. razredu.

ANGLEŠČINA

Pozdravljeni dragi 9-šolci.

Kaj imajo skupnega naslednje povedi?
- Can I borrow this book?
- May I take a look?
- Could I use your phone?

Vse izražajo DOVOLJENJE - PERMISSION in sicer z besedicami CAN, MAY ali COULD. Modalni glagol MAY
zanikamo z MAY NOT.

Odprite delovni zvezek na strani 138 in z omenjenimi rešite nalogo 12.

DOVOLJENJE - PERMISSION lahko izrazimo tudi z AM /IS /ARE ALLOWED TO (mi je dovoljeno).

Z omenjenim modalnim glagolom reši nalogo 13 v delovnem zvezku na strani 138.

!! Na koncu si ne pozabi nalog s pomočjo rešitev tudi pregledati. Rešitve najdeš v eni izmed prejšnjih objav.
*Na naslednji strani sledi DOPOLNJEN zapis v zvezek, lahko pa si izdelaš tudi svojega, takšnega, ki bo tebi v
pomoč kot učni pripomoček. Fotografijo svojega zapisa oddaj v spletno učilnico, kanal za angleščino, na
elektronski naslov učiteljice.
Lahko pa uporabiš tudi goloba pismonoša, telegram pošte Slovenija, Harry Potterjevo sovo, dimne signale,
… vse je možno.

MODAL VERBS – MODALNI GLAGOLI
CAN
- dovoljenje/permission: Can I borrow this book?

COULD
- dovoljenje/permission: Could I use your phone?

MAY
- dovoljenje/permission: May I take a look?

AM / IS / ARE ALLOWED TO
- dovoljenje/permission: I am allowed to play loud music at home.
She is not allowed to go to bed when she likes.

Sedaj reši še interaktivni delovni list, ki ga najdeš na naslednji povezavi:
https://www.liveworksheets.com/yb241878iz
Odgovore pa pošlji svoji učiteljici na elektronski naslov: lucka.rancigaj@gmail.com,
mojcavidmajer@yahoo.com ali mojca.2906@yahoo.de
4. KEM, Nevenka Jerin
analiza preverjanja KISIKOVE ORGANSKE SPOJINE; nova snov: MILA; utrjevanje znanja MILA
5. BIO, Nevenka Jerin
Navodilo je naloženo v spletni učilnici.

