Dragi učenci 5. c-razreda!
Navodila za delo na daljavo od 20. 4. do 24. 4. 2020
Čaka nas novi teden in novi izzivi. Verjamem, da ste si čez vikend nabrali novih moči za delo.
V tem tednu nadaljujemo delo z učbenikom in delovnim zvezkom. Spletna stran My Sails 2
vam bo prišla prav tudi v tem tednu (za zvočne posnetke in rešitve). Pa začnimo!
1. šolska ura
Najprej še malo ponovimo zadnjo snov. Se še spomnite besedila Barcelona breakfast?
Verjetno ste tudi pravilno ugotovili, da je to mesto v Španiji. Ponovno si oglejte sličice na str.
63 v učbeniku. Bi jih znali opisati? Oglejte si nalogo 3c. Znate odgovoriti na vprašanja? Če ne
gre, lahko še enkrat na zgornji povezavi poiščete posnetek in ga poslušate. Odgovorite lahko
ustno. Rešitve so čisto na koncu navodil.
Zdaj pa odprite delovne zvezke na str. 62. Rešite nalogo 1. Končano? Preverite rešitve.
Zdaj pa še naloge 2. Ne, zgodbe ne boste igrali. Vzemite eno barvico (lahko tudi marker) in v
dialogu podčrtajte vse besede, ki predstavljajo hrano in pijačo. Nekatere se ponavljajo. Ste našli
vse (cereal, milk, apple(s), pancakes, flour, oil)? Bi jih znali še prevesti? Rešitve imate v vašem
zvezku, če ste naredili naloge iz prejšnjega tedna! Zdaj pa besedilo še enkrat ali dvakrat glasno
preberite.

2. šolska ura
Nadaljujemo z učbenikom. Na str. 64, naloga 4. V zvezke napišite naslov Food in prepišite
besede iz naloge 4b. Zdaj poiščite zvočni posnetek in nalogo poslušajte. Istočasno poskusite
zapisati pravilne številke poleg besed. Nalogo poslušajte še enkrat in preverite zapise. Nato
vzemite slovarčke in besede prevedite. Ko končate, poiščite rešitve na koncu navodil.
1 – jam (marmelada)
2 – bread (kruh)
3–…

Zdaj pa nadaljujemo. Čaka nas še naloga 5. V zvezke zapišite Drinks. Prepišite besede v zvezke
in jih s pomočjo slovarčka prevedite. Nato nalogo poslušajte in tako preverite rešitve.
1 – water (voda)
2–…
Zdaj pa še napišite v zvezke, kaj radi pijete.
Npr. I like drinking water and tea.

3. šolska ura
Še zadnja ura v tem tednu. Nadaljujemo z učbenikom; naloga 6, str. 65. Na spletni povezavi
poslušaj dialog med mamo in njenim razvajenim otrokom.
Vam je bil všeč, se tudi vi tako obnašate? Upam, da ne. V zvezke napišite Is it like this in your
home? Po spodnjem modelu napiši podoben dialog v zvezek. Kratek dialog je tudi v sami
nalogi.
Boy: Mum, can I have some ice-cream/an apple, please?
Mum: Yes, of course, darling/sweetie/honey, here you are.
Boy: Mum, can I have some tea/a kiwi, please?
Mum: Come and get it yourself!
V zvezke prepišite besedišče 7. naloge na str. 65. Zapišite naslov Fruit, nekaj besed že poznate,
ostale prevode najdete spodaj. Sadje, ki se konča na –berry, ima nepravilno množino –berries.
ENGLISH
pineapple
pear
grapes
plum

SLOVENE
ananas
hruška
grozdje
sliva

ENGLISH
peach
strawberry
raspberry
blueberry

SLOVENE
breskev
jagoda
malina
borovnica

Čaka vas le še ena naloga v delovnem zvezku. Naredite nalogo 3, na str. 63. Rešitve najdete na
spletni povezavi.

Pošljite mi v vednost fotografije ali sken svojega dialoga napisanega po modelu. 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

and holidays!

REŠITVE
Barcelona breakfast: 1 Sleep. / 2 Dani. / 3 Hookie. / 4 Twig. / 5 A mess.
Food: 15 chicken, 11 salami, 5 tomatoes, 7 carrots, 16 fish, 14 eggs, 4 soup, 8 peas, 1 jam, 3
lettuce, 18 cucumber, 20 broccoli, 2 bread, 12 meat, 6 spaghetti, 19 potatoes, 10 butter, 13
cheese, 17 yoghurt, 9 beans.
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