ANGLEŠČINA:

RAZRED: 5.a, b, c: KAVŠEK

9. teden dela od doma: 18. maj do 22. maj 2020
Pozdravljen-a!!! Kako si kaj?? Upam, da dobro!!!
Tudi v tem tednu ti želim uspešno delo od doma .
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.
INFORMACIJE GLEDE PREJŠNJEGA TEDNA:
Nekateri mi še niste poslali slike svojega dela v zvezku – lahko samo eno stran – kot
dokaz tvojega dela na daljavo. Še vedno mi lahko pošljete.

1. ura: LET'S EXPLORE – the aquarium
a) Učbenik str. 74 in 75 – poslušaj besedilo in ga preberi tudi sam, lahko ob besedilu.
Uporabi posnetek »U str 74-14« v prilogi.
b) V zvezek zapiši naslov Let's explore in prepiši tiste spodnje besede, ki so zate
nove:
YESTERDAY
ABOVE OUR
HEADS
CLOWNFISH
TANG FISH
INDIAN AND
PACIFIC
OCEAN
ATLANTIC
OCEAN
SHARK
LAGOON
BOTTOM OF
THE SEA
c)
1.
2.
3.
4.

Včeraj
Nad našimi
glavami
Riba klovn
Riba tang
Indijski in Tihi
ocean

GIANT
SEAGRASS

ogromen
Morska trava

WHITE STRIPES
YELLOW TAIL
ROCK POOL

Bele črte
Rumen rep
Bazen s skalami

Atlantski ocean

MEDITERRANEAN
SEA
LEOPARD SHARK

Sredozemsko morje

PREFER

Imeti raje

Zaliv morskih
psov
Dno morja

Prepiši še 4 vprašanja in odgovori na njih:
How long can be sea turtles?
Where do the clownfish live?
What colour were the starfish?
What do the leopard sharks eat?

Tigrski morski pes

2. ura: SEA ANIMALS – REVISION
a) V tej enoti si spoznal kar veliko morskih živali.
b) V zvezek sedaj nariši velik miselni vzorec, polistaj po učbeniku, zvezku in
delovnem zvezku in poišči vsaj 8 morskih živali – zapiši njeno ime in vsaj 1 stavek
(ali več) o tej živali (lahko barvo, dele telesa, kje živi, kaj je…). Svoj miselni vzorec
lahko dopolniš še s slikami živali.
Če želiš, mi miselni vzorec lahko slikaš in pošlješ – tokrat pa to ni obvezno, ker to
ponavljanje delaš predvsem ZASE .
Primer oblike miselnega vzorca je tukaj:
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a TURTLE – It lives in the
sea. It IS green. It has got
4 legs.

3. ura: WATER EXPERIMENT
a) Reši dve nalogi: DZ str. 60/1. in 2. naloga
b) V prilogi poišči učni list, ki te povabi, da na sončen dan narediš »vodni
eksperiment« ob luži. Dobro si preberi navodila, pomagaj si s slovarjem (www.
pons.si) Spodnja dva kvadrata dopolni in prepiši v zvezek.

c) Če imaš možnost pogledati še kratke posnetke o vodi in povaditi znanje
besedišča na spodnjih povezavah, pa lahko narediš tudi to:

SHORT FILMS ABOUT WATER:
https://www.youtube.com/watch?v=IZCB2PrOkuY
https://www.youtube.com/watch?v=ncORPosDrjI&t=18s
VAJE:
https://www.gamestolearnenglish.com/fast-english/ - na tej strani si izberi »SLOW«, nato
pa »ANIMALS« in povadi znanje besed živali. To lahko delaš večkrat. Seveda lahko vadiš
tudi drugo besedišče na tej spletni strani.
https://www.gamestolearnenglish.com/spelling-bee/ - na tej strani si izberi »EASY«, nato
pa spet tisto besedišče, ki bi rad vadil – vadil boš pravilno črkovanje besed.

V tem tednu je tvoja edina naloga to, da glasno bereš nekaj po angleško vsaj 3
minute. Ti bo uspelo? Tega zaenkrat ne morem preveriti, ampak verjamem, da boš
to vseeno storil-a!!
Imej se lepo in uživaj v lepih pomladnih dneh 

