Dragi učenci 5. c-razreda!
Navodila za delo na daljavo od 11. 5. do 15. 5. 2020
V tem tednu imate športni dan, zato ena ura angleščine manj. 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. Odprite zvezke in ponovite izraze za hrano, pijačo ter
obroke. Vam je šlo? Bi znali povedati, 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.
MONDAY
TUESDAY
WEDNESDAY
THURSDAY
FRIDAY
SATURDAY
SUNDAY

PONEDELJEK
TOREK
SREDA
ČETRTEK
PETEK
SOBOTA
NEDELJA

POZOR:
V angleščini se dnevi
pišejo z VELIKO
začetnico, v
slovenščini pa z malo.

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.
2. šolska ura
Nadaljujemo z učbenikom, str. 69, naloga 16, We like different foods (radi imamo različno
hrano). Oglejte si sliko, poimenujte hrano, nato pa vajo poslušajte. Med poslušanjem lahko
sledite s prstom, lahko še enkrat ustno ponovite.
Zdaj pa vzemite zvezke in prepišite spodnjo tabelo. Napišite naslov I love, I hate.
I LOVE
I LIKE
I DON'T MIND
I DON'T LIKE
I HATE

(Zelo) rad imam
Všeč mi je
Vseeno mi je
Ni mi všeč
Sovražim, ne maram

I love chocolate.
I like fruits and vegetables.
I don’t mind meat.
I don’t like milk.
I hate coffee.

V učbeniku na str. 69 je vaja 17 z enakim naslovom. Oglejte si sličice otrok, njihove izraze in
v zvezek zapišite rešitve naloge 17 a. Vajo tudi poslušajte. Kaj imate pa vi radi in česa ne
marate? V zvezke zapišite 10 povedi (po dve za vsako strukturo). Glejte moje primere v tabeli.
Examples: I love …
+ hrana ali pijača
I like …
I don't mind …
OPTIONAL (neobvezno)
Za vse, ki bi radi še malo ponovili in se pri tem zabavali, predlagam igri Kahoot 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 do petka, 15. 5. do 12.00.

POMEMBNO:
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.
VIRI (slikovno gradivo):
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