
5. razred 

Navodila za delo na daljavo od 14. 4. do 17. 4. 2020 

Dragi učenci, 

upamo, da ste si dobro spočili po prazničnem koncu tedna in prihranili še kakšno čokoladno 

jajce za dneve, ki prihajajo. 

Kot ste najbrž opazili že prejšnji teden, se približujemo koncu tretje enote, kjer smo se učili 

predvsem o živalih. Še nekaj dela je pred nami preden začnemo z novo enoto. 

Potrebovali boste: , , ,  in povezavo do spletne strani 

https://my-sails.com/ucenci . 

 

1. šolska ura 

Chatterbox že zelo dobro poznate. Odprite učbenik na str. 60. V zvezek pod naslov 

CHATTERBOX prepišite vprašanja na levi strani in pripišite še ustrezne odgovore, ki  jih 

najdete na desni strani. Rešitvam  prisluhnite na posnetku, ki ga boste našli na spletni strani. 

Posnetke si morate najprej naložiti na računalnik. Potrebovali boste enoto 3 ( MY SAILS 2 

NEW SB UNIT 3, zadnji, 21. posnetek). 

V delovnem zvezku na str. 60 rešite še obe vaji. Rešitve preverite s pomočjo rešitev na spletni 

strani. Svoje znanje pa ocenite na str. 61. 

EXTRA WORK 

Vsi, ki želite, lahko opravite še nekaj dodatnega dela in sicer rešite še nalogo 26 v del. zv. na 

str. 57, ter naloge 27a. do c. na str. 58. 

 

2. šolska ura 

Pred vami se odpira nova enota. Govorili in pisali bomo o hrani, zato se nikar ne lotevajte dela 

lačni.   

Najprej si v zvezek napišite velik naslov Unit 4: FOOD AND DRINK. Tokrat boste 

poiskali prevode za besede, ki jih boste v enoti srečevali. Vse besede so zbrane v učb. na str. 

81. Pod manjše naslove FOOD, DRINKS, FRUIT… si zapišite besede v modrem, rumenem in 

rdečem pravokotniku. S pomočjo slovarja v del. zvezku na str. 130, 131 in 132 besede prevedite 

v slovenščino.  

V vednost svoji učiteljici angleščine pošljite fotografijo ali sken prevodov, ki ste jih opravili na 

Lo.Polisov portal ali el. naslov.                                      
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