ANGLEŠČINA:

RAZRED: 5.a, b, c: KAVŠEK

4. teden dela od doma: 6. april do 10. april 2020
Kopiranje 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. Naslov je sabina.kavsek@os-brinje.si
Pričakujemo, da boš naloge vestno rešil, da jih bomo v času, ko se vrnemo, lahko samo
pregledali. 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.
Dragi učenci - učiteljice se trudimo s popravljanjem vaših izdelkov, ki jih pridno pošiljate
(in prav je tako), vendar jih je veliko, zato jih boste nekateri dobili malo kasneje kot drugi.
Hvala za vašo potrpežljivost.
Ta teden ni potrebno pošiljati ničesar – je pa obvezno rešiti spletni kviz.

!!! Na voljo je tudi koda za uporabo spletnega učbenika Young Explorers z vsemi
posnetki – glej prilogo!!

1. ura: Utrjevanje (revision exercises)
Najprej preglej rešitve prejšnjega tedna – glej prilogo »REŠITVE«
a) DZ, str. 47, nal. 2. – v zvezek!
Napiši vprašanja v DZ (če jih še nisi) nato pa odgovore zase.
Najprej nariši v uro, ki pove kdaj ti počneš to stvar in kdaj to počne tvoj prijatelj.
Prijatelja lahko pokličeš po telefonu in še malo poklepetata ali pa namesto prijatelja
izbereš enega izmed družinskih članov.
V zvezek napiši povedi zase in za prijatelja.
Npr. I wake up at six o'clock. My friend wakes up at half past six. Skupno torej 12 povedi
(po 2 za vsak primer)
b) DZ, str. 50, nal. 1 in 2.
DZ, str.76, nal. 2.
***če imaš dovolj časa in energije, naredi še DODATNO NALOGO: Alfred's daily
routine – UL (glej priponko)

2. ura: PREVERJANJE ZNANJA (revision test) + exercises
a) Danes svoje znanje preveri s kvizom (preverjanjem znanja):
Oblikovan je tako, da ti s povratno informacijo oz. razlago pomaga pri učenju. Vpiši se na
spodnji link z imenom in vstopi v sobo – sledi spodnjim navodilom.
Sodelovanje je obvezno in dokazuje, da spremljaš pouk na daljavo in izpolnjuješ
svoje dolžnosti. Učiteljice sodelovanje beležimo.
Za reševanje kviza potrebuješ računalnik ali pametni telefon ali tablico.
1. Pojdi na naslednjo spletno stran: https://b.socrative.com/student/
2. Vtipkaj ime sobe / room name (z VELIKIMI TISKANIMI ČRKAMI): UP6GFFLPX
3. Vpiši svoje pravo IME IN PRIIMEK in začni z reševanjem. Za reševanje si vzemi čas,
za pomoč lahko tudi pogledaš v učbenik / delovni zvezek. Srečno!
POZOR: kviz reši samo ENKRAT, je pa časovno omejen in bo za peti razred na
voljo
v ponedeljek, 6. 4. 2020 od 8.30 do 12. 30 in
v sredo, 8. 4. 2020 od 12.30 do 15.30

!!!Za tiste, ki tega v tem času ne boste uspeli, bo od četrtka naprej v spletni učilnici pdf
različica preverjanja. Lahko jo boste sprintali, rešili in svoji učiteljici poslali po e-pošti.
b) sedaj pa naredi še obe nalogi v DZ na str. 51 – pomagaj si z učbenikom na str. 61 (to
nalogo si imel za narediti že prejšnji teden).

4. ura EASTER
Ta konec tedna po svetu praznujejo Veliko noč – po angleško Easter.
a) Oglej si videoposnetek: https://www.youtube.com/watch?v=3fh6-C3S1hs
V zvezek zapiši miselni vzorec z naslovom EASTER in napiši 10 besed, ki so
povezave z Veliko nočjo in si jih videl v posnetku.

b) Reši učni list, ki je v priponki – »5.r UL Easter«; Če lista ne moreš natisniti, napiši
samo rešitve v zvezek.

*** In če želiš, sedaj izberi še eno izmed spodnjih naslednjih nalog, za zabavo .

- EASTER HUNT: V hiši ali na vrtu skrij velikonočno jajce ali katerikoli drug predmet.
Napiši pot do skritega zaklada, npr. Start in the kitchen. Go straight on. In the living room
turn right. There is a treausre under the desk. Opis poti mora vsebovati vsaj 10 besed.
Če želiš, lahko iskanje zaklada otežiš in med potjo nastaviš listke z dodatnimi nalogami.
Izberi si enega družinskega člana (ali več), ki naj po tvojih navodilih skušajo poiskati
zaklad. Če nisi prepričan, če je besedilo napisano pravilno, ga pred tem pošlji v pregled
učiteljici.
- RECEPT: Izberi si eno izmed tradicionalnih velikonočnih jedi. Lahko je to jed iz
Slovenije ali pa iz kjerkoli po svetu. Napiši preprost recept v angleščini. Pomagaj si s
slovarjem. Seveda ne pozabi napisati katere sestavine potrebuješ.

