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

8. teden dela od doma: 11. maj do 15. maj 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. 

V tem tednu moraš učiteljici poslati kratek spis. Glej spodaj navodila za 1. uro.  

Na urniku imaš v tem tednu le 3 ure angleščine, ker je v sredo na sporedu 
naravoslovni dan. Uživaj! 

 

1. ura : Kratek pisni sestavek 

U, str. 69: 

-3. naloga 

  



U, str. 77: 

-1. in 2. naloga 

 

 

 

-2. in 3. naloga: 

 

 

  



Učiteljice prosimo, da tokrat spis natipkaš in ga pošlješ svoji učiteljici na mail do 
petka, 15. 5. 2020. Če pa je pri vas računalnik ves čas zaseden in zares ne moreš 
spisa natipkati, pa ga lahko napišeš v zvezek in učiteljici pošlješ sliko. 

Glej navodila (naloga je vzeta iz NPZ-ja iz leta 2014): 

Tvoj angleški prijatelj Peter, s katerim si dopisujeta po 
elektronski pošti, bi rad izvedel več o kraju, kjer živiš. 
Napiši mu pismo in v vsaj 12 povedih:  

– opiši svoj domači kraj (mesto/vas),  

– napiši, kaj lahko počneš v svojem kraju in okolici 
poleti in pozimi,  

– prijatelju zastavi vsaj tri vprašanja o njegovem 
domačem kraju.  

Izrazi, ki so ti lahko v pomoč: I live in / my home town is…, 
You can go cycling…, In the summer, you…, In the winter… 

Začni z:  

Dear Peter 

 

2. ura : Culture: Unusual hobbies 

What is a hobby? Do you know any 
unusual (=nenavaden) hobbies? 

 

Če želiš/imaš to možnost, si poglej še 
spodnje zabavne videe – ne skrbi, če ne 
razumeš vsega, kar povedo: 

a) Mr. Bean in Judo class: 

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

b) Extreme ironing (ekstremno likanje): https://www.youtube.com/watch?v=aLf4FTDUB2k 

c) Zmagovalec Agility tekmovanja: https://www.youtube.com/watch?v=hxMsVbFr1Bc 



U, str. 92: 

-1. naloga: poglej slike in 
podnaslove besedila. Potem 
poslušaj posnetek 2.45 (v prilogi) 
in hkrati preberi besedilo ter slike A-
C ustno poveži z besedili 1-3.  

-2. naloga: ustno. Po potrebi 
besedilo preberi oz. poslušaj še 
enkrat in si pri navedenih povedih 
označi ali gre za O (origami), J 
(žongliranje) ali C (zbiranje 
kovancev). 

-3. in 4. naloga: na vprašanja 

odgovori v CELIH POVEDIH V 

ZVEZEK. Naslov v zvezku: UNUSUAL HOBBIES 

-V ZVEZEK si izpiši še besede in njihove pomene iz slovarčka (GLOSSARY) ter jim 
dodaj slovenske prevode: zbiranje, zbirka, prepogibanje (papirja) in hobi. 

 

3. ura : Language focus practice 

DZ, str. 70-73: tu so zbrane naloge, ki se osredotočajo na slovnico 6. razreda. Na eni 
strani so razlage, na drugi pa vaje. Navodilo: 

-reši vse naloge, ki jih še nisi. 

DZ, str. 78-79: ponovno si preberi pravila za strukturo Present Continuous, potem pa: 

-reši vse naloge.  

Ne skrbi, če kaj ne bo šlo!  

*** Bralna značka za angleščino še vedno velja – več si lahko prebereš v 
navodilih za delo od doma pri TJA v prejšnjih tednih. 


