5.a in b-razred
Navodila za delo na daljavo od 11. do 15. 5. 2020
Dragi učenci.
Naša tema je še vedno hrana in tudi ta teden boste poleg običajnih pripomočkov, za delo
potrebovali dostop do spletne strani My Sails 2. Zaradi športnega dne je tudi ura angleščine
manj kot ponavadi.
1. šolska ura
Nadaljujemo z učbenikom; naloga 9, str. 66. V zvezke zapišite naslov Meals (obroki) in 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.
Nalogo lahko poslušate večkrat. Rešite nal.
10 b.
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 narišite svoj
najljubši sendvič in zapišite, kaj je v njem.
Example:
In my favourite sandwich there is:
bread, chicken, tomatoes, lettuce and cheese.
Naredite nalogo 9, na str. 66 v del. zv. Preverite jo s pomočjo rešitev.

2. šolska ura
Ponovimo. Odprite zvezke in ponovite izraze za hrano, pijačo ter obroke. Kaj jedo otroci na
slikah (učbenik, str. 66, 67, nalogi 10, 11)?
Ustavimo se pri nalogi 12 (učb., str. 67). V zvezke napišite naslov School lunch menu (šolski
jedilnik). Preberite nalogo 12 a in si izpišite tiste besede, ki jih ne razumete. Prevode boste
poiskali v slovarčku. Nalogi 12 b in c naredite pisno v zvezke. V učbeniku je že primer, sami
naredite še dva.
Zdaj pa po poslušajte pesmico o dnevih v tednu, naloga 13, str. 67. Če vam je všeč, jo lahko
tudi zapojete. V zvezke napišite naslov Days of the week in dneve po vrsti tudi prepišite.

Pozor:
dneve se v angleščini piše z veliko
začetnico.

Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday

PONEDELJEK
TOREK
SREDA
ČETRTEK
PETEK
SOBOTA
NEDELJA

Vzemite delovne zvezke in jih odprite na str. 66. Rešite nalogo 10. Nato s pomočjo rešitev
preverite pravilnost odgovorov.
OPTIONAL (neobvezno)
Kdor želi, lahko posluša tudi pesmico v učbeniku na str. 68, naloga 15, Daddy's making
dinner.

EXTRA ACTIVITIES:
Za vse, ki bi radi še malo ponovili in se pri tem zabavali, predlagava igri na
https://kahoot.it/challenge/07873801?challenge-id=a4b45b4e-cdd4-46c4-b63e28ce75980ea6_1588685535471, PIN 07873801 in
https://kahoot.it/challenge/03547701?challenge-id=a4b45b4e-cdd4-46c4-b63e28ce75980ea6_1588686300499, PIN 03547701. Igri sta na voljo na ponujenih
naslovih ali spletni strani kahoot play z vpisom PIN kode do petka, 15. 5. do 12.00.

Nekaj navodil:
Za vas je pripravljenih nekaj vprašanj in trditev povezanih z prejšnjo lekcijo. Od vprašanja do
vprašanja napredujete s klikom na ikono Next. Najprej vas usmeri na Scoreboard (stran z
rezultati), kjer ponovno napredujete na naslednje vprašanje s klikom na Next. In tako do konca
kviza. Uspešno reševanje vam želiva.

