5. a in b razred
Navodila za delo na daljavo od 25. 5. do 29. 5 2020
Dragi učenci,
tudi ta teden bomo pobrskali po kuhinjskih omarah in se naučili novih izrazov.
Tokrat vam ni potrebno v pregled pošiljati nobene naloge. Učenci, ki v drugem
ocenjevalnem obdobju še niste pridobili nobene ocene, pa boste na začetku 10.
tedna dela na daljavo od svojih učiteljic prejeli navodila za izdelavo projektne
naloge.
1. šolska ura
Veliko izrazov povezanih s hrano ste se že naučili. Tokrat pa pobrskajmo po kuhinjskih
predalih in omarah in se naučimo nekaj izrazov za posodo in pribor.
Odprite učbenike na str. 72, naloga 21. Spoznali boste izraze za posodo in pribor. Vzemite
zvezke in zapišite naslov Kitchen things. Besede prepišite v zvezke in zapišite ustrezne
prevode. V pomoč vam bodo številke ob besedah. Nalogo poslušajte in preverite izgovorjavo.
spoon 1
plate 9

pan 7
knife 3

fork 2
pot 6

bowl 5
glass 8

teaspoon 4
cup 10

Sedaj pa na sprehod po kuhinji. Poiščite omenjeni pribor in ga večkrat poimenujte v angleščini.
Naredite nalogi 15 in 16 v del. zvezku na str. 69 in tako ponovite
še zapis novih izrazov. Nalogi preverite s pomočjo rešitev.

2. šolska ura
Nadaljujemo v učbeniku, str. 72, naloga 22. Hookie in Twig sta v kuhinji in ustvarjata torto. V
zvezke napišite naslov Making a cake. Preberite besedilo in zapišite manjkajoče besede v
zvezek. V pomoč vam bodo začetne črke. Vse besede so v okvirčku desno. Besedilo nato
večkrat poslušajte in preberite.

3. šolska ura
Torta je pogosto uvod v rojstnodnevno zabavo. Za zabavo po navadi pripravite tudi prigrizke.
Odprite učb. na str. 73. Spoznali bomo nekatere izraze za pripravo hrane. Vse besede ste že
zapisali v zvezek na začetku nove lekcije. Tokrat jih boste le ponovili in uporabili. V zvezek
zapišite naslov Party Menu in prepišite izraze pod slikami, nato jim pripišite številko sličice,
ki ponazarja besedo.
Primer: cut₋ 1
wash₋ 6 itd.

Naredite še nal. 17a. in b. na str. 69 ter nal. 18 a., b., c. na str. 70 v del. zv. Rešitve preverite
sami na spletni strani https://my-sails.com/ucenci.

POMEMBNO:
Ta teden učiteljicam ni potrebno pošiljati nalog v pregled.

Your English teachers Blanka and Jadranka

