
ANGLEŠČINA:      RAZRED: 5.a, b, c: KAVŠEK 

5. teden dela od doma: 14. april do 17. april 2020 

v tem tednu imaš zaradi ponedeljkovega praznika samo 2 uri 
angleščine  

Kopiranje ni potrebno. VSE naloge lahko rešuješ / prepišeš v svoj zvezek. Poglej navodila: Delo 
je razporejeno za 2 uri angleščine v tem tednu. Če imaš kakšno vprašanje, lahko učiteljico 
vprašaš po e-pošti ti ali tvoji starši. Naslov je sabina.kavsek@os-brinje.si  

Pričakujem, da boš naloge vestno rešil, da jih bomo v času, ko se vrnemo, lahko samo 
pregledali. Seveda pa je najbolj pomembno to, da ostanete zdravi, upoštevate navodila in se 
doma naučite veliko novega. Ne obremenjujte se preveč, vseeno pa izpolnite svoje naloge po 
svojih najboljših močeh. 

Dragi učenci - učiteljice se trudimo s popravljanjem vaših izdelkov, ki jih pridno pošiljate 
(in prav je tako), vendar jih je veliko, zato jih boste nekateri dobili malo kasneje kot drugi. 

Hvala za vašo potrpežljivost. 

Ta teden je potrebno po e-pošti poslati rezultate spletnih kvizov, ki jih boste rešili na spodaj 
danih povezavah.  

!!! Na voljo je tudi koda za uporabo spletnega učbenika Young Explorer z vsemi 
posnetki – glej prilogo 4. tedna!! 

INFORMACIJE GLEDE PREJŠNJEGA TEDNA:  

- Kdor ni rešil spletnega preverjanja znanja, naj preveri svoje znanje s priponko v 5. 
tednu – »Socrative test« (če ne moreš printati, lahko samo rešitve zapišeš v zvezek), 
poleg so tudi rešitve, tako da si lahko tudi preveriš pravilnost reševanja;  

- Preverite svoje delo prejšnjega tedna - glej prilogo REŠITVE 4.tedna.  
 

1. ura: Utrjevanje (revision exercises)  

Najprej preglej rešitve prejšnjega tedna – glej prilogo »REŠITVE« 

a) DZ, str. 52 in 53 – S pomočjo učbenika in svojega predznanja  

b) V zvezek napiši naslov – »Utrjevanje znanja – spletne vaje« in si za vsakega od 
kvizov zapiši rezultat, ki si ga dosegel. Prosi starša ali starejšega brata, sestro, da 
bosta skupaj vnesla rezultat v tale dokument. Prosim, če drugih sprememb tukaj ne 
delaš. Lahko pa si svoje 4 rezultate Zapišeš v zvezek in mi sliko rezultata pošlješ po e-
pošti.  

https://docs.google.com/document/d/13sl2u9mYFwDwQekaAjPKC86XRDZzF6jltRIQOM
hxJfY/edit?usp=sharing.    Tako bom vedela, da si to tudi naredil .   

1) Hobbies  -  https://agendaweb.org/exercises/vocabulary/hobbies/free-time-activities-1 

2) Activities - https://agendaweb.org/exercises/vocabulary/hobbies/activities-2 

3) Numbers - https://agendaweb.org/exercises/vocabulary/numbers/numbers-1-100 



4) Time - http://www.carmenlu.com/first/vocabulary/time1/time1_2.htm  

!! Če nimaš možnosti reševanja preko interneta (najlažje je s pomočjo računalnika, 
tablice ali telefona), sporoči to učiteljici in po e-pošti ti bo poslala vaje, ki bodo v 
»papirnati e-obliki« 

 

2. ura: Bralno razumevanje (Reading comprehension) 
 

a) V učbeniku in DZ bi moralo biti sedaj pri vas izpolnjeno vse do konca 5. enote.  

Predlagam, da pregledaš ali si morda kaj izpustil in to narediš sedaj. 

b) bralno razumevanje – 2 učna lista.  

- Za to uro imaš v prilogi 2 besedili, ki ne bi smeli biti zelo težki – najdeš ju v 
priponki in tudi v spletni učilnici. 

- Če lahko, obe besedili sprintaj, reši IN nalepi v zvezek.  

- Če nimaš možnosti printanja, besedilo preberi, v zvezek pa napiši naslov in zraven 
rešitve nalog pod besedilom.  

*** Pa še malo neobvezne (a koristne) ponovitve besedišča 5. enote ob video 
posnetkih: 

https://www.youtube.com/watch?v=N1o4oOXLOZc 

 https://www.youtube.com/watch?v=akZrk7jF5Jo 

https://www.youtube.com/watch?v=zHWtWOIn3RY 

 

To je to za ta teden… saj ni bilo prehudo??   

Ne pozabi poslati rezultatov spletnih kvizov 1. ure tega tedna, če pa ostane čas, bi 
bilo super, če si izbereš še katero od dodatnih nalog in jih morda tudi pošlješ 

učiteljici – zgolj v vednost, da vidimo in zabeležimo kako vestno delaš naloge, ki ti 
jih tudi učitelji zelo vestno pripravljamo. 

V upanju, da se kmalu vidimo, te lepo pozdravljam!  

 


