ANGLEŠČINA:
RAZRED: 6.a, b, c: PLAVŠIČ, KAVŠEK, ZAJC KALAR
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: plavsic.petra@os-brinje.si sabina.kavsek@os-brinje.si ali
maja.zajc-kalar@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 English Plus z vsemi
posnetki – glej prilogo!!
INFORMACIJE GLEDE PREJŠNJEGA TEDNA:
-

preverjanje NUJNO pošljite vsi, ki tega še niste storili!!

1. URA: SHORT QUIZ
PONEDELJEK, 6. 4. 2020 (6.b in 6. c) oz. TOREK, 7. 4. 2020 (6.a)

Preverjanje prejšnjega tedna NUJNO pošljite vsi, ki tega še niste storili!!
1. Preglej, če imaš narejeno vse, kar je bilo potrebno narediti prejšnji teden. Preglej
tudi zvezek – imaš zapisane vse naloge? So datumi opravljanja nalog dodani?
2. Preveri rešitve domače naloge: DZ, str. 54/1.: 1 dress, 2 trousers, 3 boots 4 T-shirt
5 shorts 6 sandals 7 jeans 8 jumper 9 trainers
3. GLAVNI DEL URE:
- DZ, str. 54/2. in 5. naloga
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):

Plavšič room: PETRA2506 Kavšek room: UP6GFFLPX
Zajc Kalar room MAJA6607

3. Vnesi 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 je časovno omejen in bo za šesti razred na voljo v ponedeljek, 6. 4. 2020
od 12.30 do 16.30.

!!!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.
4. DOMAČA NALOGA: je ni! 

2. URA: PRESENT CONTINUOUS - QUESTIONS
TOREK, 7. 4. 2020 (6.c) oz. SREDA, 8. 4. 2020 (6.a in 6.b)
1. Potrebuješ računalnik ali tablico ali pametni telefon.
Poglej si video o času Present Continuous in ponovi pravila, ki jih imaš zapisana
v zvezku: https://www.youtube.com/watch?v=UdEasleUc54&t=51s
***neobvezni del ure: če imaš možnost, pojdi na naslednjo povezavo, kjer je kratek
(3-minutni) Harry Potter video, vmes pa je 8 vprašanj, na katera lahko odgovoriš.
POZOR: če želiš to nalogo opraviti, se moraš prijaviti. Sledi navodilom na
povezavi: https://en.islcollective.com/videolessons/c332d77c8f6bafc25c64d0c25769cf13?code=eGcn0TYitC
2. GLAVNI DEL URE:
- Učb., str. 67:
1. naloga: ustno poveži povedi a-d s številkami 1-4 v tabeli.
Preveri rešitve: 1b 2a 3d 4c
2. naloga: ustno tvori vprašanja, in na njih odgovori. Lahko pa narediš tudi intervju s kom
iz družine.
- Zapis v zvezek (zapiši vse 3 točke, ki so spodaj): PRESENT CONTINUOUS:
QUESTIONS
1. Če želimo nekoga vprašati, kaj počne danes/v tem trenutku/sedaj, to naredimo z
naslednjo strukturo:
(WH-vprašalnica – ni nujno) + glagol biti (AM/IS/ARE) + oseba
(I/YOU/WE/THEY/HE/SHE/IT) + glavni glagol (npr. PLAY) + končnica -ing
Primeri:
Are you writing now? Is he listening to music now? What are they wearing today?
2. Učb., str. 67/5. naloga: v zvezek zapiši vprašanja in kratke odgovore. Prvi primer (za
pomoč): Is dad sitting in the car now? - No, he isn't.
3. DOMAČA NALOGA: JE NI 

3.URA: PRESENT CONTINUOUS - EXERCISES
SREDA, 8. 4. 2020 (6.c) oz. ČETRTEK, 9. 4. 2020 (6.a in 6.b)
1. Preveri rešitve – učb., str. 67/5.:
1 Is dad sitting in the car now? – No, he isn't
2 Is mum sleeping at the moment? – Yes, she is.
3 Are the boys eating lunch? – No, they aren't.
4 Is Tom taking a photo? – Yes, he is. / No, he isn't (-he is recording a video).
5 Is the baby eating the food? – No, it isn't.
6 Is Rob reading a book? – No, he isn't.
2. GLAVNI DEL URE:
- Zapis v zvezek: Exercise, učb., str. 67/6.
Reši 6. nalogo v zvezek. WH-vprašalnici moraš dodati še glagol biti. Rešen
primer za pomoč: 1 Why is dad shouting?
V zvezek zapiši še 7. nalogo: Predstavljaj si, da si na počitnicah, in po zgledu, ki
je zapisan v učbeniku, v zvezek zapiši vprašanja in odgovore. Naredi torej
dialog. 
3. DOMAČA NALOGA: DZ, str. 55/1. in 2. naloga

4. URA: Vaja za NPZ
1. Preveri rešitve nalog ter domače naloge prejšnje ure:
a) Učb., str. 67/6.: 1 Why is 2 What is 3 Where is 4 Who is
b) DZ, str. 55/1.: 1 Are, are 2 Is, isn't 3 Are, aren't 4 Is, is 5 Are, am 6 Is, isn't 7
Are, 'm not
c) DZ, str. 55/2.:
1 Is he swimming…? – Yes, he is.
2 Are they riding…? – No, they aren't.
3 Is she relaxing…? – Yes, she is.
4 Is he making…? – No, he isn't.
5 Are they having…? – Yes, they are.
2. GLAVNI DEL URE:
- V prilogi je primer Nacionalnega preverjanja znanja (NPZ). Reši ga.
Rešitve dobiš naslednji teden, ni ti treba pošiljati rešitev učiteljicam. Posnetek za
slušno razumevanje je na spletni strani poleg navodil za delo pri angleščini.
3. DOMAČA NALOGA: je ni, ker je primer NPZ-ja tako dolg. 

*** Če želiš ali najdeš čas, oblikuj sam / sama lepo velikonočno voščilnico v angleščini in jo

pošlji po e – pošti svojim sošolcem ali – meni😊!
*** Tukaj si lahko ogledaš dva posnetka, ki predstavljata tradicije povezane s tem
praznikom.
Pa lepo praznuj .
https://www.youtube.com/watch?v=3fh6-C3S1hs
https://www.youtube.com/watch?v=8I3q9nAGnE0

JUHU, KONEC ZA TA TEDEN!   

*** 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!!

