Dragi učenci 5. c-razreda!
Navodila za delo na daljavo od 14. 4. do 17. 4. 2020
V tem tednu nadaljujemo delo z učbenikom in delovnim zvezkom. Spletna stran My Sails 2
vam bo prišla prav tudi v tem tednu. Zaradi podaljšanega vikenda se bomo tokrat družili le
dve uri. Pa začnimo!
1. šolska ura
Odprite učbenike na str. 60. Preberite nalogo Chatterbox. V zvezke napišite naslov naloge ter
ustrezne odgovore. Na zgornji spletni strani poiščite posnetek in preverite, če ste nalogo
pravilno rešili. Vajo lahko poslušate dvakrat.
Nato odprite delovne zvezke na str. 60. Najprej rešite kviz, nato pa dopolnite še razglednico
prijatelju/prijateljici. Rešitve vaj v delovnem zvezku preverite tukaj.
Zdaj vas čaka le še vaja na str. 61 v DZ. I'm proud, I can … Ocenite, kako dobro znate
naštete stvari.
Tako. S tretjo enoto smo končali. Če slučajno še niste rešili kakšne naloge iz tretje enote, je
zdaj pravi čas za to.
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2. šolska ura
Danes začenjamo z novo enoto Food and drink. Torej v tej enoti bomo spoznavali hrano in
pijačo. 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.
ENGLISH
cooking
taste
dishes
touch

SLOVENE
kuhanje
okušati
jedi, posoda
dotakniti se

ENGLISH
smell
create
plate
pleasure

SLOVENE
vonjati
ustvariti
krožnik
užitek

In še zadnja naloga danes. 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.
ENGLISH
breakfast
eggs
flour
oil

SLOVENE
zajtrk
jajca
moka
olje

ENGLISH
cereal(s)
milk
pancakes
port

SLOVENE
kosmiči
mleko
palačinke
pristanišče

Pošljite mi v vednost fotografije ali sken opravljenega dela. Gradivo pošljite preko Lo.polisa,
ki je namenjen samo vaši pošti. Če uporabniškega imena nimate, pa na moj elektronski
naslov, ki je objavljen na šolski spletni strani.

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

Have a nice week!
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