Dragi učenci 5. c-razreda!
Navodila za delo na daljavo od 4. 5. do 8. 5. 2020
Čaka nas novi teden in novi izzivi. Verjamem, da ste si med prvomajskimi počitnicami nabrali
novih moči za delo ter si odpočili. 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 izrazov za hrano in pijačo? Odprite
vaše učbenike na str. 64 in 65 in na glas ponovite izraze v nalogah 4, 5 in 7. Ko besede
izgovorite, nanje tudi pokažite, da si boste vse skupaj lažje zapomnili. Lahko si besede tudi
zakrijete in jih skušate povedati. Besede lahko ponavljate tudi takrat, ko v resnici kaj jeste ali
pijete. Na primer; iz hladilnika vzamete sir in glasno ponovite cheese, ali pa si natočite kozarec
vode in pri tem ponovite water.
Vam je šlo? Zdaj pa vzemite vaše delovne zvezke in jih odprite na str. 64. Rešite nalogi 4 in 5.
Nato s pomočjo rešitev preverite pravilnost odgovorov.
Za danes smo končali.

2. šolska ura
Nadaljujemo z učbenikom. Do zdaj ste spoznavali pijače,
sadje in zelenjavo, danes pa si bomo ogledali še nekaj
izrazov za sladice. Odprite učbenike, str. 66, naloga 8.
Vzemite zvezke in napišite naslov Desserts (sladice).
V zvezek prepišite tudi spodnjo tabelo.
ENGLISH
cake 1
pancake
muffin
cookies

SLOVENE
torta
palačinka
mafin, kolaček
piškoti, keksi

ENGLISH
doughnut
ice cream
strudel
chocolate

SLOVENE
krof
sladoled
zavitek
čokolada

Zdaj pa poleg besed zapišite tudi ustrezne številke sličic (tako kot je že zapisano pri cake 1).
Vajo tudi poslušajte. Se vam že kaj cedijo sline? Jaz sladice naravnost
obožujem! Jedla bi jih lahko vsak dan, čeprav vem, da niso najbolj zdrave.
V zvezek napišite, katere sladice imate najraje (vaja 8c). Glejte tudi
spodnji primer.
Example: What's your favourite dessert?
My favourite dessert is a chocolate cake/a cherry strudel.
My favourite summer dessert is vanilla/chocolate ice cream.

Zdaj pa odprite delovne zvezke na str. 65 in rešite še nalogi 6 in 7. Pri nalogi 7 lahko namesto
Class survey (razredna raziskava) naredite Family survey (družinska raziskava) in tako
namesto sošolcev izprašate svoje družinske člane/prijatelje. Še zadnja naloga v delovnem
zvezku danes, str. 66, naloga 8. Naloge preverite s pomočjo rešitev.
3. šolska ura
Še zadnja ura v tem tednu. Nadaljujemo z učbenikom; naloga 9, str. 66. V zvezke zapišite naslov
Meals (obroki). Zapišite si tudi izraze: breakfast (zajtrk), lunch, (kosilo/opoldanska malica),
dinner (kosilo/večerja; glavni obrok dneva). Nato pravilno dokončajte povedi v učbeniku in jih
prepišite v zvezek.
Breakfast – The first meal of the day. We have it in the morning.
Lunch – The meal that we …
Dinner – Usually the last …
Zdaj pa nadaljujemo z nalogo 10, str. 66. Different countries, different meals (različne države,
različni obroki). Naslov zapišite v zvezek.
Oglejte si sličice, nato poslušajte, kaj jesta
Nejc in Katie.
Bi znali zdaj ponoviti? V učbeniku imate
primer (naloga 10b) s katerim si lahko
pomagate. Nalogo lahko poslušate večkrat.
Example: For breakfast, Katie/Nejc eats …
For lunch, Katie/Nejc eats …
For dinner, Katie/Nejc eats …
Čaka nas še ena naloga v učbeniku, naloga 11, str. 67. Lunchtime – naslov zapiši v zvezek.
Poslušajte nalogo in poskusite odgovoriti na vprašanja
v nalogi 11b. V zvezek lahko narišete svoj najljubši
sendvič in zapišite, kaj je v njem.
Example:
In my favourite sandwich there is: bread, chicken,
tomatoes, lettuce and cheese.
Čaka vas le še ena naloga v delovnem zvezku. Naredite nalogo 9, na str. 66. Nalogo preverite s
pomočjo rešitev.
Pošljite mi v vednost fotografije ali sken svojega zapisa v zvezke. 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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