ANGLEŠČINA:

RAZRED: 5.a, b, c: KAVŠEK

5. teden dela od doma: 20. april do 24. 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
Pričakujem, 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.
Ta teden ti ni treba ničesar pošiljati, moraš pa rešiti kviz, ki je del ene izmed učnih ur.

INFORMACIJE GLEDE PREJŠNJEGA TEDNA:
-

Preverite svoje delo prejšnjega tedna - glej prilogo REŠITVE 5.tedna.
Kdor še ni naredil spletnih kvizov prejšnjega tedna, to lahko še vedno naredi (+
zapiši rešitve, zapis slikaj in jih pošlji učiteljici po e-pošti).

Zdaj pa veselo na delo, v zadnji teden pred počitnicami 

1. ura: Revision exercises
a) Najprej preglej rešitve prejšnjega tedna – glej prilogo »REŠITVE«.
b) ponovimo:

ZAPIS V ZVEZEK:

TELLING TIME: A.M. – P.M.
Angleži le redko uporabljajo časovni sistem od 13.00 do 24.00… Namesto
tega uporabljajo dve kratici:
A.M. – za vse ure od polnoči (MIDNIGHT) do dvanajstih (NOON)
At 2 a.m. in the morning I sleep. (ob 2h zjutraj)
My mother gets up at 8 a.m. (ob 8h zjutraj)
P.M. – za vse ure od dvanajstih (NOON) do polnoči (MIDNIGHT).
My brother comes home at 3 p.m. (to je ob 3h popoldne, ob 15h)
She has dinner at 8.30 p.m. (ob pol devetih zvečer, ob 20h)
Zapiši v zvezek z besedo naslednje ure: 7.30 p.m., 4.45 a.m., 8.45 a.m.,
9.55 p.m., 3.30 a.m.
c) Preglej svoj delovni zvezek in preveri ali je do konca 5. enote vse rešeno.
Če ni, dopolni kar manjka.

2. URA: Revision quiz (kratko preverjanje)
a) Danes boš svoje znanje ponovil preko kviza, kjer boš na koncu dobil tudi
povratno informacijo o svojem znanju. Potrudi se in ga reši čimbolj
samostojno. Na koncu pa si poglej napake (če jih bo kaj) in si pravilne rešitve
zapiši v zvezek.
Povezava na preverjanje znanja Če ti zgornji link ne deluje, skopiraj tale
naslov v svoj brskalnik - https://www.1ka.si/a/273923

3. URA: Watch, listen and enjoy
a) za začetek en učni list – V prilogi 6. tedna boš našel priponko »Vocabulary
revision«, ki jo reši čimbolj samostojno. Če ne gre, pa odpri učbenik in si
pomagaj. Na 2. strani 2. nalogo lahko samo prebereš.
b) Zadnja ura pred počitnicami naj bo malo bolj počitniška, zato si boš ogledal
eno (ali pa kar vse) od spodnjih risank V ANGLEŠČINI .
https://www.youtube.com/watch?v=eM0v8WlwD5k
https://www.youtube.com/watch?v=AD06ZSqNfoc
*** neobvezno – v risanki nekajkrat ustavi posnetek in si zapiši kakšno novo
besedo, ki jo nato poglej v spletni slovar (www.pons.si ) . To bi pa bil izziv ob
gledanju, a ne?

Želim ti lepe počitnice!! Odpočij si od šolskega dela in naužij se
sončnih dni in sproščujočih trenutkov s svojimi bližnjimi.
Ostanite zdravi!!!

