5. a in b razred
Navodila za delo na daljavo od 20. 4. do 24. 4. 2020

Dragi učenci,
pred nami je zadnji teden preden pred prvomajskimi počitnicami. Se jih veselimo, kajne?
Predem pa pospravimo šolske potrebščine za en teden, se naučimo še kaj novega.

Potrebovali boste:
,
https://my-sails.com/ucenci .

,

,

in povezavo do spletne strani

1. šolska ura
Prejšnji teden smo začeli z novo enoto Food and drink. Slovarček imate urejeno zapisan na
prvi strani. Gremo dalje.
Odprite učbenike na str. 62 in si oglejte sliko Barcelone. Veste, kje je? Tu se mudita Hookie
in Twig, ki je lačen. Poslušajte zvočni posnetek vaje 1.

Na isti strani boste našli pesmico The Kitchen (kuhinja). Preberite jo. Govori o tem, kaj
lahko delamo v različnih sobah v stanovanju/hiši. Pesmico poslušajte s pomočjo spletne
povezave. Vam je všeč? Če je odgovor pritrdilen, jo lahko večkrat poslušate/zapojete. Pri
nalogi 2 b pa vstavite manjkajoče besede, ki jih zapišete v zvezek.

In še besedišče za lažje razumevanje. Prepišite ga v zvezek. Naslov: THE KITCHEN

ENGLISH
cooking
taste
dishes
touch
hidden treasures

SLOVENE
kuhanje
okušati
jedi, posoda
dotakniti se
skriti zakladi

ENGLISH
smell
create
plate
pleasure
kitchen

SLOVENE
vonjati
ustvariti
krožnik
užitek
kuhinja

V učbeniku na str. 63 si oglej nalogo 3, Barcelona breakfast. Ali lahko zgolj ob pomoči
sličic ugotovite, kaj se dogaja v zgodbi? Na spletni strani poiščete zvočni posnetek zgodbe. V
delovnem zvezku na str. 62 je besedilo. Medtem ko poslušate zgodbo, jo lahko tudi berete.

Da boste zgodbo lažje razumeli, si pomagajte s slovarčkom.
Prepišite ga v zvezek. Naslov: BARCELONA BREAKFAST
ENGLISH
breakfast
eggs
flour
a drop of oil
lazy bones
in the fridge

SLOVENE
zajtrk
jajca
moka
kapljica olja
lenobe
v hladilniku

ENGLISH
cereal(s)
milk
pancakes
port
a pan

SLOVENE
kosmiči
mleko
palačinke
pristanišče
ponev

2. šolska ura
Prejšnjo uro ste poslušali besedilo Barcelona Breakfast. Ponovno poslušajte besedilo (Unit 4,
posnetek 25) in ga nato preberete tolikokrat, da bo izgovorjava kar se da podobna tisti na
posnetku.
Sedaj pa ponovite besedišče prve ure. Se spomnite, da ste zapisali dve razpredelnici? Prekrijte
eno stran razpredelnice in poskušajte besede prevesti. Nato prekrijte drugo stran in ponovno
prevedite besede. To ponavljajte, dokler ne boste z znanjem zadovoljni.
In še zadnja vaja za danes. Odprite učbenike na strani 63 in poiščite vajo 3 c. Vprašanja in
ustrezne odgovore prepišite v zvezek, nato pa preverite pravilnost v rešitvah na zgornji
spletni strani.

3. šolska ura

To šolsko uro bomo potrebovali delovne zvezke
. Odprite jih na straneh 62 in 63.
Naredite nalogi 1 ter 3 a, b in c. V teh nalogah boste ponavljali besedišče Food and drink.
Ne pozabite preveriti pravilnost v rešitvah na zgornji spletni strani.

Še zadnja naloga. Sprehodite se do kuhinje. Začnite odpirati omarice, predale in ne pozabite na
hladilnik. Poimenujte hrano in pijačo v angleščini. To lahko ponavljate vsak dan, tudi pri
obrokih.
Primer. Pripravite si zajtrk in preden začnete jesti, povejte glasno. Milk, bread, butter and
honey.

Pomembno!
V vednost svoji učiteljici angleščine pošljite fotografijo ali sken zapisov v zvezek, ki ste jih
opravili, na Lo.Polisov portal ali el. naslov.

Želiva vam dober počitek od knjig in zvezkov.

Učiteljici Blanka in Jadranka

