
ANGLEŠČINA:      RAZRED: 5.a, b, c: KAVŠEK 

8. teden dela od doma: 11. maj do 15. maj 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.   

Pozdravljen-a!!! Kako si kaj?? Tudi v tem tednu ti želim uspešno delo od doma . 

INFORMACIJE GLEDE PREJŠNJEGA TEDNA:  

Nekateri še vedno niste rešili spletnih kvizov 7.tedna in poslali rezultatov učiteljici po 
e-pošti, zato to storite to čimprej. Podatki so sedaj tudi tukaj:  

1. TIME - http://www.carmenlu.com/first/vocabulary/time1/time1_2.htm 
2. THERE IS / ARE - 

https://quizizz.com/join/quiz/5d7fa6f6773cdf001a887524/start?from=soloLinkShare&referrer=5e8f0677
8e56e3001d8fbb83 

3. SEA ANIMALS - https://kahoot.it/challenge/01043560?challenge-id=18c8f67e-89f8-4049-8f5c-
3fa25301789c_1587822285157 

 
Moji rezultati spletnih kvizov:  

ime in priimek TIME  THERE IS / ARE SEA ANIMALS 
  

 
 
 

  

 

Vsi posnetki se bodo od zdaj naprej nahajali v prilogah, poleg navodil na 
spletni strani šole.  

1. ura: WILD AND FREE – song 

Danes se boste naučili še nekaj besed in pa pesmico o malo bolj divjih morskih 
živalih. 

a) Učbenik str. 71/1. naloga – poslušaj posnetek »5.r - U71 -07« in ponavljaj besede; 
poslušaj vsaj 2x.  
 

b) V zvezek napiši naslov pesmice »WILD AND FREE«  in nato še pripiši tele besede:  

FRIENDLY = Prijazen WHALES = Kiti 
DANGEROUS = Nevaren  WALRUSES = Mroži 
SEALS = Tjulni  POLAR BEARS = Polarni medvedi 
WILD = Divji FREE = svoboden 



c) Učbenik str. 71/2. naloga: Poslušaj sedaj še pesmico - posnetek »5.r - U71 -08« – 
1x ali 2x in zraven poj ali pa samo preberi. Nato poišči še eno osebo v hiši in mu 
preberi pesmico.  
 

d) Za konec pa še Steve and Maggie, ki se tudi ukvarjata z morskimi živalmi – Poslušaj, 
ponavljaj in uživaj v posnetku: https://www.youtube.com/watch?v=CSyCmJRF2WI 
 
 

2.  ura: SEA WORLD – reading  
 

a) Učbenik str. 72/ 1. naloga: Glej sličice in poslušaj - posnetek »5.r - U71 -10«; 
zraven govori ali je trditev resnična (YES) ali napačna (NO).  
 

b) Učbenik str. 72/ 2. naloga: V zvezek zapiši naslov »SEA WORLD«, nato pa vsaj 2x 
preberi 4 razglednice, ki so jih napisali Sam, Sophie, Lucy in Mark. Pri branju si lahko 
pomagaš s posnetkom »5.r - U71 -11«; 
Zapiši v zvezek samo rešitve za vsako razglednico – ali gre za razglednico A ali 
B?   
** Se spomniš iz prejšnjega tedna kaj pomenita besedi »WAS / WERE«? – rabimo jih 
takrat kadar povemo, da se je nekaj že zgodilo v preteklosti (včeraj, prejšnji 
mesec,…)  
 

c) DZ str 58 – S pomočjo učbenika reši nalogi 1 in 2 v delovnem zvezku. Piši natančno 
in čitljivo.  
 

d) Ponovimo zdaj še živali, ki jih zagotovo že poznaš iz nižjih razredov: V priponki 
najdeš učni list »ANIMALS« - če lahko, sprintaj učni list in ga nalepi v zvezek, 
drugače pa samo napiši naslov in prepiši besede živali – kar nekaj jih je. Če za 
katero ne veš kaj pomeni v slovenščini, si pomagaj s spletnim slovarjem – svetujem 
www.pons.si 
 
 

3. ura: WATER – reading  
Voda je zelo pomembna in ob sličici sem prepričana, da vam bo tudi tole besedilo 
popolnoma jasno. Naučimo se spet nekaj novih besed.  
 

a) Učbenik str. 73/ 1. naloga: Poslušaj in preberi besedilo - posnetek »5.r - U71 -13«;  

V zvezku naj bo naslov »WATER« in zapis novih besed:  

STREAMS = potoki GLACIERS = ledeniki 
CLOUDS = oblaki  RAINWATER = deževnica 
SKY = nebo  RIVER = reka 
UNDERGROUND = podzemlje SEA = morje 
SEAWATER = morska voda LEAVES = listje 
PLANTS = rastline WORLD  = svet, Zemlja 

 



b) Učbenik str. 73/ 2. naloga: Poglej stavke, ki so pomešani in premisli kako bi bili 
postavljeni v pravilnem vrstnem redu. 
 

c) DZ str. 59/1. in 2. naloga: če je potrebno, ponovno poslušaj posnetek s pesmico in 
izpolni obe nalogi.  
 
 ** Razlaga: There were … --- Tak je začetek stavka, kadar sledi samostalnik v 
množini in želimo povedati, da se je nekaj zgodilo v preteklosti. 
Zato so pri 2 nalogi vse živali v množini – bears, seals, ….  

 

!! NALOGA: Tvoj dokaz o delu pri angleščini v tem tednu je, da mi slikaš svoj zapis v 
zvezku za ta teden in ga pošlješ po e-pošti (ti ali tvoji starši). Že dolgo nisem mogla 
videti tvojega zvezka, pa naj bo samo ta stran dovolj za te čudne »korona« čase.  

 
Imej se lepo in uživaj v lepih pomladnih dneh  

 

 

 


