
ANGLEŠČINA: RAZRED: 6. a, b, c – Plavšić, Kavšek, Zajc Kalar 

6. teden dela od doma: 20. april do 24. april 2020 

Kopiranje ni potrebno. VSE naloge lahko rešuješ / prepišeš v svoj zvezek. Poglej navodila: 
Delo je razporejeno za 3 ure angleščine v tem tednu. Če imaš kakšno vprašanje, lahko 
učiteljico vprašaš po e-pošti ti ali tvoji starši. Naslov je: petra.plavsic@os-brinje.si ali 
sabina.kavsek@os-brinje.si ali maja.zajc-kalar@os-brinje.si.  Pričakujemo, da naloge 
vestno rešiš, 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 ti ni treba ničesar pošiljati, moraš pa rešiti kviz, ki je del ene izmed učnih ur. 
Ker imate v petek športni dan, takrat pouk odpade, zato so navodila za ta teden le za 3 

šolske ure.  

 

1. ura : In a shop 

1. UVODNI DEL URE:  

Ustno odgovori: What do you usually buy when you are on holiday?  

U, str. 68: preberi dialog in ustno odgovori: What does Dan buy? 

2. GLAVNI DEL URE: 

Kako preberemo cene v angleščini?  

ZAPIS V ZVEZEK: IN A SHOP 

Prices: 

£9.99 – nine ninety-nine 

£9.50 – nine fifty 

£9.25 – nine twenty five 

£9.00 – nine Pounds / Dollars / Euros… 

*tale znak je znak za funte (Pounds): £ 

Short dialog: 

Izmisli si ceno za en kos oblačila po tvoji izbiri. Sestavi kratek dialog, kjer želiš to 
stvar kupiti. Uporabi vse fraze iz 2. naloge. Kratek dialog zapiši v zvezek. 

 

 



3. ZAKLJUČNI DEL URE: utrjevanje znanja 

DZ, str. 58 / 1., 2., 3. 

DZ, str. 59 / 5, 6. 

 

2. ura : Review 

1. UVODNI DEL URE: preveri rešitve od prejšnje ure: 

DZ, str. 58: 

-1.: 1 stay    2 ride    3 pack    4 dance    5 explore    6 camp    7 celebrate    8 travel    
9 visit 

-2.: 1 yummy    2 perfect    3 massive    4 awesome    5 excited 

-3.: 1 ‘s making     2 ‘m not reading     3 ‘re watching     4 isn’t shopping     5 are riding     
6 aren’t celebrating     7 isn’t swimming     8 ‘s closing 

DZ, str. 59: 

-5.: 1 Is dad sitting … isn’t        2 Are you making … am        3 Is Emma watching … 
is        4 are you going        5 are your friends doing 

-6.: 1 help     2 dress     3 window     4 red     5 you     6 change     7 Goodbye 

 

2. GLAVNI DEL URE 

Za utrjevanje reši kviz, ki smo ga ta teden pripravile zate na spodnji povezavi. 
NUJNO: odgovori na VSA vprašanja in na koncu klikni »ZAKLJUČEK«, da bodo 
tvoji podatki res poslani nam, tvojim učiteljicam. S kvizom preverjamo tvoje znanje te 
enote.  GOOD LUCK! 

Povezava: https://www.1ka.si/a/273572 

3. ZAKLJUČNI DEL URE: 

U, str. 70: v zvezek reši naloge 1-3 v celih povedih. 

 

3. ura : Workbook exercises: language focus: units 5-6 

1. UVODNI DEL URE: preveri rešitve od prejšnje ure: 

U, str. 70: 

-1.: 1D     2H     3F     4G     5E     6C     7B     8A 

-2.: 1 dress, C        2 trainers, H        3 sandals, E        4 jeans, B        5 boots, G        
6 jumper, A        7 trousers, D        8 shoes, F 

-3.: 1 aren't     2 dancing     3 is     4 chatting     5 are     6 isn't     7 stopping 



2. GLAVNI DEL URE: 

U, str. 70: v ZVEZEK V CELIH POVEDIH reši še naloge 4, 5 in 6. 

DZ, str. 75: 

- reši vse naloge 
 

3. ZAKLJUČNI DEL URE: DOMAČA NALOGA:  

DZ, str. 77 – v celoti 

 

V petek uživaj v športnem dnevu, zabavaj se in se sprosti. Potem pa so na vrsti 
počitnice, ki jih izkoristi za počitek od šole!  

 

6.a – HVALA ZA VSE VICE, ki ste jih poslali – super so!  če še kdo ni poslal, 
ali pa je kdo našel še kakšen zabaven vic v angleščini, mi ga seveda lahko še 
pošlje  

 

NEOBVEZNO: 

Ker pa učiteljice vemo, da ste zelo ustvarjalni, vam pošiljamo še spodnjo povezavo, 
na kateri lahko podobne kvize, kot smo vam jih poslale me, še vi v sestavite v 
prostem času. Če želite, lahko ustvarite tudi spletne križanke / vislice / igre ipd. Se 
boste pa morali na to spletno stran prijaviti z mailom – če ga nimate, morda lahko 
zanj prosite starše: 

https://www.bookwidgets.com/ 

 

 

*** Bralna značka za angleščino še vedno velja. Kdor jo želi opraviti od doma, 
mora narediti sledeče:  

BRALNA ZNAČKA "od doma" 
Učenci, ki bi želeli opraviti bralno značko (3 angleške knjige), lahko za angleščino to 
opravijo preko aplikacije VIBER ali po E-pošti.  
 
1)Ko knjigo preberejo, napišejo kratko obnovo (približno 10 stavkov).  
2) To obnovo in knjigo (če jo imajo pri sebi) slikate in sliko pošljete svoji 
učiteljici. 
3) Obnovo glasno preberete in se pri tem snemate (prej vadite, da bo šlo 
gladko). 
4) Vse to pošljete po aplikaciji Viber ali po e-pošti (priporočljivo je po Vibru, ker 
so to dolgi posnetki in bodo naši predali e-pošte prepolni).  
 



Za Viber rabite našo telefonsko številko - pošljite nam e-pošto (vsak svoji 
učiteljici) in pošljemo vam telefonsko številko. Prosite starše, da vam pomagajo, 
če utegnejo.  
 
 
Če ne bo šlo, pa nič hudega, boste bralno značko opravili takoj ko se spet vidimo v 
šoli. Upajmo, da bo to čimprej!! 
 

 

 

 


