DELO NA DALJAVO – 5. teden
FRANCOŠČINA 2 – 8.a, 8.b, 8.c
torek, 14. 4. 2020
petek, 17. 4. 2020
- preverjanje znanja
1. del:
Na spletni strani, ki jo že poznate z etike, reši preverjanje.
Vstopate z enakim uporabniškim imenom in geslom, ki ste ga imeli do sedaj pri etiki. Če ne
veste, mi prosim sporočite preko e-pošte: marko.drobne@guest.arnes.si
Pošiljam navodila za vstop:
Reševal/a boš spet na spletni strani: https://app.edulastic.com/login
ŠE ENKRAT SO TUKAJ NAVODILA ZA DELO NA SPLETNI STRANI
Za vstop potrebuješ uporabniško ime in geslo.
Vsak ima svoje uporabniško ime (username), geslo (password) je enako za oddelek (glej sliko).
Uporabniško ime je določeno, tako da spremeniš 1. številko (označeno s puščico na sliki). Številko
spremeni glede na to, kateri/a si po abecednem vrstnem redu v razredu.
8.a
8. b
8. c

Torej, če si tretji po abecedi v razredu, je tvoje uporabniško ime 3-8a / 3-8b / 3-8c. Če ne veš,
kateri/a si po vrsti ali ni jasno, mi napiši, da sporočim.
 Ko si enkrat na spletni strani, pritisni na Francoscina 2 preverjanje ter Start Assignment.
 Priporočam, da si spletne strani, ki jih moraš pregledati, odpreš v naslednjem zavihku, da
imaš stalno odprto to stran za reševanje.
 Da oddaš naloge, na koncu 2x pritisni na SUBMIT (najprej pri zadnjem vprašanju zgoraj,
nato na koncu ko si na zadnji strani (Congratulations,…) pa še spodaj.
 Ko rešiš naloge in vidiš rezultate, pritisni na CONTINUE, da prideš nazaj na naloge. Pri
tvojem rezultatu (desno zgoraj), pritisni na SHOW CORRECT ANSWER, da vidiš odgovore
in preveri vse rešitve!



Na koncu se še odjaviš s spletne strani (SIGN OUT) – je spodaj levo - pritisneš na
krog s kratico.

2.del:
1) Preveri znanje v povezavi s hrano in ponovi izraze ter reši nalogi zgoraj (SPEAKING
CHALLENGE in LISTENING CHALLENGE):
https://www.languageguide.org/french/vocabulary/food2_new/
2) Ponovi del pogovora v restavraciji:
https://www.lingohut.com/sl/v69414/vaje-iz-francoščine-restavracija-plačevanje

Lep pozdrav,
Marko Drobne

