Dragi učenci 5. c-razreda!
Navodila za delo na daljavo od 6. 4. do 10. 4. 2020
V tem tednu je na vrsti predvsem delo z učbenikom in delovnim zvezkom. Upam, da ste že
dobro spoznali spletno stran My Sails 2 in uporabljate gradiva, ki so vam tam na voljo.
1. šolska ura
Odprite delovne zvezke na str. 55 in rešite križanko ter zapišite geslo. Pri besedišču si
pomagajte z zvezkom in učbenikom. Ste še za kakšno uganko? Na str. 56 v nalogi 25a
preberite uganke o živalih in ugotovite katera žival je opisana. V vaji 25b poiščite žival, ki
ustreza določenemu opisu. Pomagajte si s prejšnjo nalogo. V nalogi 25c pa še sami napišite
uganko.
Na isti strani rešite še nalogo 26. Pomagajte kužku Snuffyju v zgodbi. Rešitve vaj v delovnem
zvezku preverite tukaj.

2. šolska ura
Dobro si oglejte strip v učbeniku na str. 55. Pod naslov DOCTOR, PLEASE, HELP si v
zvezek zapišite naslednje besede:







nurse
doctor
hospital
injection
X-ray picture
patient

S pomočjo sličic, besede prevedite ali narišite.

Besedilo poslušajte

. (Namig: klikni na uho.)

Kolikor se spomnim, obožujete igre vlog. Sedaj se lahko prelevite v prav vse osebe in zgodbo
odigrate. Najmanj eno vlogo se naučite tudi na pamet. Ko se vrnemo v šolo, jo mogoče
odigramo. Lahko pa jo zaigrate tudi doma. Starši so po navadi hvaležna publika.
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3. šolska ura
Odprite delovne zvezke na str. 58 in preberite pesmico A turtle (naloga 27a), ki govori o
požrešni želvi. Pesmico ponovno preberite in rešite nalogo 27b. Pri nalogi 27c pa sami
poskušajte napisati podobno pesmico po zgornjem modelu. Rešitve vaj v delovnem zvezku
preverite tukaj.
Zdaj pa odprite učbenike na str. 54 in poslušajte pesmico On the back of a crocodile (27a) in
slišali boste, kako se je deklica 'spoprijateljila' s krokodilom. My Sails 2 Nato rešite še nalogo
27b.
Čisto za konec odprite učbenik na str. 56, naloga 30 Board game. Potrebujete še kocko za
igranje. Lahko se igrate sami, lahko povabite še kakšnega družinskega člana. Uživajte.

Če ste sledili navodilom in vse opravili, ste z angleščino za ta teden zaključili.

Želim vam uspešen teden, kdor praznuje, pa tudi lepe praznike in obilo pirhov. Zdaj, ko
imate več časa, se lahko igrate
tudi kakšno igro s pirhi. Pri nas doma
'sekali' s kovanci.
smo jih po navadi
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REŠITVE PREVODOV: nurse-medicinska sestra, doctor-zdravnik, hospital-bolnišnica, injection-injekcija, Xray picture-rentgenska slika, patient-pacient.

