
6. b (14. 4. do 17. 4. 2020) 

Pozdravljeni.      

Za nami je praznik in podaljšani vikend, ki ste ga zagotovo izkoristili za počitek. Pred 

nami pa nov delovni teden, ki pa je za en dan krajši.        

Pripravljeni? Začnimo. 

1. ura 

-   Kako pogosto delate nalogo v kuhinji? Vedno? Nikoli? Včasih? 

-   Kako pogosto se zlažete? Včasih? Pogosto? 

Ste ugotovili, o čem bomo govorili?  

Ja, to so izrazi za pogostost, časovni prislovi. Mimogrede, to je samo ponovitev. Te 

izraze smo omenjali že pri zapisu časa Present Simple. 

Kar takoj jih bomo zapisali v zvezke. 

 

 

ZAPIS V ZVEZKE 

 
HOW OFTEN? Kako pogosto? 

always – vedno 
 
usually – ponavadi 
 
often – pogosto 
 
sometimes – včasih 
 
rarely/ seldom – redko 
 
never – nikoli 
 
Odgovorite na zgornji dve vprašanji. 
 
I _______________________ do my homework in the kitchen. 
 
I _________________________ tell lies. 
 
 

 



• Sedaj pa odprite učbenike na strani 101. V nalogi 1. b je besedilo o Piki, Anici 

in Tomažu. Poslušajte besedilo in sledite v učbeniku.     Za lažje 

razumevanje sem vam zapisala nekaj novih izrazov s prevodi, ki pa jih boste 

kasneje prepisali v zvezke. 

 

 

king – kralj 

 

ladies – gospe 

 

behave well – lepo se vesti 

 

tell fibs – govoriti nedolžne laži, 

potegavščine 

 

bite nails – gristi nohte 

 

fuss – sitnariti 

 

turn somersaults – delati salte 

 

bake biscuits – peči piškote 

 

cook sausages – kuhati klobase 

 

a cook – kuhar/ica 

 

climb into the hollow tree – plezati v 

votlo drevo/duplo 

 

count gold pieces – šteti zlatnike 

 

toss a ball – metati žogo 

 

 

• V zvezke naredite nalogo 1. a, vendar ne v obliki razpredelnice. Zapišite povedi. 

 

ZAPIS V ZVEZKE 

 
PIPPI LONGSTOCKING'S LIFESTYLE 

 
Pippi often tells fibs. 
 
NADALJUJTE SAMI! 
 

VOCABULARY (besedišče) 
 

PREPIŠITE NOVE IZRAZE! Glej zgoraj. 
 

 

• Nalogo preverite v rešitvah. 

 

• Odprite učbenike na strani 102 in ustno naredite nalogi 2 in 3. a. 

 

 

http://www.e-gradiva.com/dokumenti/T6/T6/T6/U3U.pdf
http://www.e-gradiva.com/dokumenti/T6/P/U3B2.mp3


2. ura 

 

• Najprej bomo utrdili, kar smo se učili prejšnjo uro.  

 

• Odprite delovne zvezke na strani 94 in 95, kjer bomo naredili naloge 52, 53 

in 54. 

 

• Nalog ne morete preveriti v rešitvah, ker ste pisali o sebi in o nekom iz svoje 

družine. To so tudi odlične vaje za besedišče. Neznane izraze vedno 

poiščite v slovarčku, veliko angleško-slovenskih slovarjev je tudi na spletu. 

 

• Za utrjevanje časa Present Simple sta odlični vaji 55 in 56 na strani 96 v 

delovnem zvezku. Naredite ju. 

 

• Nalogi preverite v rešitvah. 

 

Danes bomo ponovili še črko 's' v angleščini. Pogosto se pojavlja na koncu nekaterih 

besed, včasih se samo doda, včasih pa pred 's' stoji opuščaj. Pa poglejmo in zapišimo. 

 

ZAPIS V ZVEZKE 

's s 

3 glagol 'be', kratka oblika 
od is 

 
 (She’s nice. – She is nice.). 

1 množina samostalnikov (pencils,  
 
books) 

2   glagol ‘has got’, kratka oblika  
 
od has (She’s got a cat. – She  
 
has got a cat.). 

2 Present Simple za He, She, It  
 
(He likes dogs.) 

3  izražanje svojine (mum’s bag,  
 
Joe’s pen). 

 

 

• Podobna tabela je tudi v učbeniku na strani 103. 

• Za utrjevanje rešite nalogo 58 a in b v delovnem zvezku, na strani 98 in 

preverite v rešitvah . 

 

http://www.e-gradiva.com/dokumenti/T6/T6/T6/U3DZ.pdf
http://www.e-gradiva.com/dokumenti/T6/T6/T6/U3DZ.pdf


3. ura                               

Počasi zaključujemo s tretjo enoto. Danes boste potrebovali le učbenik in delovni 

zvezek. 

• Začeli bomo v delovnem zvezku z bralnim razumevanjem. Na strani 97 je 

naloga 57. Naloga se nadaljuje tudi na naslednjo stran. 

• Nalogo preverite v rešitvah. 

 

• Se še spomnite, da ste brali v učbeniku stran 105 Holidays? Ponovno preberite 

in tokrat naredite naloge 59, 60 in 61 v delovnem zvezku na straneh 99 in 100. 

• Naloge preverite v rešitvah. 

 

• Za konec nam ostane še utrjevanje Unit 3 s pomočjo strani 104 v učbeniku. 

Vajo naredite ustno. 

 

• Za zabavo pa še kviz o Avstraliji. Našli ga boste v učbeniku na strani 109. 

 

• Poskusite sami poiskati rešitve, nato pa preverite v rešitvah. 

 

POMEMBNO: 
Do konca tedna mi v vednost pošljite stran 98 v delovnem zvezku. Zaželeno je, 
da mi gradivo pošljete v pdf obliki (lahko tudi v wordu ali kako drugače). Gradivo 
pošljite preko Lo.polisa, ki je namenjen samo vaši pošti. Geslo še vedno lahko 
dobite, pišite ge. Mimi Jurjevec. Če uporabniškega imena nimate, pa na moj 
elektronski naslov. 

 

Za ta teden je dovolj. Odpočijte si in  

 

 

                                              . 

 

http://www.e-gradiva.com/dokumenti/T6/T6/T6/U3DZ.pdf
http://www.e-gradiva.com/dokumenti/T6/T6/T6/U3DZ.pdf
http://www.e-gradiva.com/dokumenti/T6/T6/T6/U3U.pdf

