ANGLEŠČINA: UČNI LIST – RAZRED: 5. a,b,c
3. teden dela od doma: 30. marec do 4. april 2020
Kopiranje spodnjih nalog ni potrebno. VSE naloge lahko rešuješ / prepišeš v
svoj zvezek. Poglej navodila:
Delo je razporejeno za 3 ure angleščine v tem tednu.
Če imaš kakšno vprašanje, lahko učiteljico vprašaš po e-pošti ti ali tvoji starši.
Moj naslov je: sabina.kavsek@os-brinje.si
Pričakujem, da boš naloge vestno rešil, da jih bomo v času, ko se vrnemo,
lahko samo pregledali.
Med navodili se pojavijo tudi naloge, ki so označene z zvezdicami *** - te niso
obvezne, lahko pa jih rešiš, da boš znal še več.
Seveda pa je najbolj pomembno to, da ostanete zdravi, upoštevate navodila in
se doma naučite veliko novega. Ne obremenjujte se preveč, vseeno pa izpolnite
svoje naloge po svojih najboljših močeh.

1. ura: REVISION EXERCISES (ponovitev)
Kako je šlo prejšnji teden? Upam, da dobro .
Najprej se dobro razmigaj in se spomni, da si HAPPY  https://www.youtube.com/watch?v=dUXk8Nc5qQ8
Danes bomo večinoma ponavljali, večino učne snovi že poznaš, zato se posebej
potrudi pri ZAPISIH, saj je sedaj, ko si doma, idealna priložnost, da se naučiš
natančno pisati angleške besede.
a) U str. 60 – 1. naloga: USTNO povej koliko je ura na vseh sličicah. Sedaj
pa preveri, če si jih prejšnji teden tudi pravilno zapisal:
nekatere možne REŠITVE: Preglej svoje zapise in stavke še 2x glasno preberi.
1. A - She gets up at quarter past six. B - She gets up at half past six.
2. A- She gets dressed at seven o'clock. B- She gets dressed at quarter to
seven.
3. A- She has lunch at quarter past one. B - She has lunch at half past one.
4. A- She has a shower at half past nine. B- She has a shower at half past ten.
5. A- She brushes her teeth at quarter to eleven. B -She brushes her teeth at ten
o'clock.
b) U str. 60 – 2. naloga: Glasno preberi obe pismi. V zvezek zapiši kdo od
treh spodnjih oseb je napisal 1. pismo in kdo 2. pismo.

Poglej si 3 razpredelnice, ki vključujejo ure in sličice. Izberi eno od treh oseb
(Bonnie, Ben ali Billy) in zanj v stavkih napiši kaj počne čez dan in ob kateri uri.
Lahko zapišeš tudi za vse tri .
Npr.: Bonnie gets up at quarter past seven. She goes to school at half past seven.
*** Če se želiš poskusiti v tipkanju, lahko te stavke potem tudi natipkaš in mi jih
pošlješ po e-pošti.
*** Poglej si še tele posnetke in ob njih glasno ponavljaj;
-

https://www.youtube.com/watch?v=fOyoPF1dAfU
https://www.gamestolearnenglish.com/telling-the-time/

2. ura: Time Zones – reading and writing
a) Ponovi USTNO ob sličicah vse kar je na str. 61 – ponavljanje je zelo
pomembno in to, da to delaš NA GLAS tudi. Če ima kdo čas, naj te
posluša .
b) U str. 61/1. in 2. naloga – Najprej tiho, potem pa še glasno preberi
besedilo o različnih časovnih pasovih našega planeta. Nato reši 2.
nalogo in vse zapiši v zvezek.
V zvezek napiši naslov: TIME ZONES
-

Nato zapiši VSE stavke 2. naloge in poleg zapiši TRUE (če je trditev pravilna)
ali FALSE (če je trditev napačna).
Zapiši tudi tole:
COUNTRIES (države): Spain (Španija), China (Kitajska), Mexico (Mehika)
CITIES (mesta): Madrid, Mexico City, Beijing (Peking) – nekatera mesta so
v angleščini popolnoma drugačna kot v slovenščini, nekatera pa ostanejo
skoraj enaka.

c) Reši vaje v DZ na str. 48 in 49;
*** Če se znajdeš na računalniku, si na tejle strani https://www.worldtimezone.com/
oglej koliko je ura v nekaterim mestih našega sveta v tem trenutku, ko delaš to
nalogo. Lahko tudi zapišeš nekaj ur na tale način:
It is 7 o'clock in Grosuplje. It is 6 o'clock in London. It's 11 o'clock in Moscow…
3. Ura: Let's Explore: Reading and answering
a) U str. 62 in 63: Najprej 1x glasno in 1x tiho preberi besedilo.
b) V zvezek zapiši naslov: LET'S EXPLORE
Zapiši spodnje besede (*** če želiš, jih lahko uporabiš tudi v svojih povedih).
ENGLISH
A firefighter

SLOVENE
Gasilec

A fire engine
A fire station
Sausages
A helmet
Equipment
Read
Fire safety

Gasilski avto
Gasilska postaja
Klobase
Čelada
Oprema
Pripravljen
Požarna varnost

Zapiši vprašanja in nanja odgovori s pomočjo besedila (na kratko, če ti ni
pretežko, lahko tudi s celimi stavki).
1. When does Jesica's dad get up?
2. What does he eat?
3. When does he brush his teeth?
4. Where does he work?
5. What does he put on at work?
6. WHat does he check?
7. Does he drink a cup of coffee?
8. Do firefighters eat a lot?
9. What does he clean?
10. When does he have lunch?
11. When does he go home?
12. Is he a sad firefighter?
*** Če ti ostane kaj časa ali pa veselja do angleščine, pokukaj še na katero od teh spletnih strani:
https://interaktivne-vaje.si/anglescina/vocabulary_1_5r/jobs_4_5r.html
https://www.spellingtraining.com/ets.html?&dreqdr&mznqtqc&lbc38vrbh&htqp&vltlzbj&qyvlteqtjl
&vehyqstqpyl&vdrbbm&dzjyst&hmtcaqbejw&dtuy&vrbh
https://www.learningchocolate.com/content/time-1
https://www.learningchocolate.com/content/time-2
https://quizlet.com/8901782/match/embed/
http://www.english-time.eu/english-now/interaktivni-listy/u9-4/u9-4.html

*** Bralna značka za angleščino še vedno velja. Kdor jo želi opraviti od doma,
mora narediti sledeče:
BRALNA ZNAČKA "od doma"
Učenci, ki bi želeli opraviti bralno značko (3 angleške knjige), lahko za angleščino to
opravijo preko aplikacije VIBER ali po E-pošti.
1)Ko knjigo preberejo, napišejo kratko obnovo (približno 10 stavkov).
2) To obnovo in knjigo (če jo imajo pri sebi) slikate in sliko pošljete svoji
učiteljici.

3) Obnovo glasno preberete in se pri tem snemate (prej vadite, da bo šlo
gladko).
4) Vse to pošljete po aplikaciji Viber ali po e-pošti (priporočljivo je po Vibru, ker
so to dolgi posnetki in bodo naši predali e-pošte prepolni).
Za Viber rabite našo telefonsko številko - pošljite nam e-pošto (vsak svoji
učiteljici) in pošljemo vam telefonsko številko. Prosite starše, da vam pomagajo,
če utegnejo.
Če ne bo šlo, pa nič hudega, boste bralno značko opravili takoj ko se spet vidimo v
šoli. Upajmo, da bo to čimprej!!

