Dragi učenci, učenke, spoštovani starši.
Pred vami je prvi sklop navodil za delo pri predmetu angleščina. Obsega vsebine za približno
4 šolske ure oziroma za teden od 16. do 20. marca 2020. Delo si razporedite sami. Pomembno
je, da si vzamete dovolj časa, še posebej za utrjevanje.

Na začetku vam podajam nekaj splošnih navodil.
Na spletni strani https://www.irokus.si/ so v času učenja na daljavo brezplačno dostopna vsa
učbeniška gradiva založbe Rokus Klett, torej tudi Messages 1. Tam lahko poslušate vse
slušne posnetke, v DZ pa preverite pravilnost svojih odgovorov (tako da pritisnete na kvadratek
s kljukico v spodnjem delu – rešitve se obarvajo modro).
Navodila za aktivacijo dostopa najdete na:
https://www.devetletka.net/resources/files/Navodilo_za_registracijo.pdf .
Sledite navodilom in se registrirajte kot učenec.
Učne liste lahko natisnete in prilepite ali prepišete. Enako velja za besedišče. Vsekakor si boste
nove vsebine bolje zapomnili, če jih boste prepisali v zvezek. Na spodnja kontakta mi prosim
pošljite tudi skenirane/fotografirane rešene učne liste in drugo opravljeno delo, prav tako me
lahko vprašate, če česa ne znate, razumete.
Kontaktirate me lahko preko eAsistenta ali na e-mail naslov: tjasa.grobin@guest.arnes.si
Uspešno delo vam želim in ostanite zdravi.
Tjaša Grobin Kham
1. ŠOLSKA URA
1. Najprej vas prosim, da preverite, ali ste rešili vse naloge pod naslovom MODULE REVIEW
v učbeniku na str. 74-75. Preverite tudi pravilnost svojih rešitev.

Nal.1.1

Nal. 1.2

Nal. 1.3

Nal. 2.1

Nal. 2.2

Nal. 3

NA SEZNAMU NI URE 5.01

Nal. 4

Nal. 5: Dopiši!

ex. 5

2. Preberi besedilo v učbeniku na str. 73 »BEAUTIFUL SLOVENIA« ter naredi naloge na tej
strani. Prilagam slovarček za novo besedišče, ki si ga PREPIŠI zvezek pod naslovom:
Beautiful Slovenia.
NEW VOCABULARY (NOVO BESEDIŠČE)

information – informacija
useful – uporaben
look like – izgledati
scenery – pokrajina
underground caves – podzemne jame
crystal clear rivers – kristalno čiste reke
coast – obala
all year round – vse leto
are surrounded by – so obkroženi z
hiking – pohodništvo
pastime- prosti čas
pick mushrooms or chestnuts – nabirati gobe ali kostanj
a grape harvest – trgatev
famous for – znan po
a ski resort – smučarsko središče
an international skiing competition – mednarodno smučarsko tekmovanje
a ski jumping competition – tekmovanje v smučarskih skokih
population – prebivalstvo
take a boat trip – iti na izlet z ladjico
a foreign language – tuj jezik
traditional food – tradicionalna hrana
a dish – jed
neighbouring- sosednji
a border – meja
- Reši naloge pod razdelkom TASK – v učbenik ali zvezek.
- Reši še desno nalogo v DZ na str. 47, ki se navezuje na besedilo, ki si ga prebral.
Spodaj so rešitve za naloge v učbeniku, medtem ko so rešitve za vaje v DZ, kot že napisano,
dostopne v interaktivnem DZ.
REŠITVE: TASK
1 He’s from the UK.
2 He gives him information about the scenery and popular places and activities in Slovenia. 3
[tvoj odgovor] Npr. There are also many spas and health resorts in Slovenia (such as Terme
Čatež, Olimje...). You can visit some tourist farms or go cycling along trails in the nature.
Other popular Slovenian dishes are »kremšnita« (Bled cream cake) and prekmurska
gibanica (pastry with poppy seeds, walnuts and other ingredients).
1 47 km.
2 In the sea, rivers or lakes.
3 To pick mushrooms or chestnuts.
4 (About) Two million.
5 Four.
6 They’re very friendly.
7 Speaking foreign languages.

2. ŠOLSKA URA
1. Preberi besedilo o Jacku »All about me« v učbeniku na str. 77.
Ker ste v šoli že napisali podobno besedilo o svojem tipičnem dnevu, ki sem ga tudi pregledala,
vam ni potrebno še enkrat opisati svojega dneva, razen, če si želiš še dodatnega utrjevanja te
snovi.
V tem primeru po vzoru Jacka piši o tem, kako začneš svoj dan, kako greš v šolo, kaj delaš
popoldan, kaj imaš na urniku …Besedilo lahko opremiš s svojimi ilustracijami.
Če boš opisal svoj dan, mi besedilo pošlji (lahko kot sliko ali sken) v pregled preko eAsistenta
ali na e-naslov tjasa.grobin@guest.arnes.si
2. Učbenik str. 79: Uvod v nov modul in 7. enoto.
Preberi 5 povedi in jih poveži s slikami.
Slike in povedi prikazujejo, kaj se bomo učili v 7. in 8. enoti. 7. enota bo posvečena
domovom, pohištvu/predmetom v sobi in opisovanju kje se kaj nahaja, nakupovanju,
števnim/neštevnim samostalnikom.
3. Učbenik str. 80: DOMOVI
- Reši nal. 1: besedišče: domovi: Poveži besede v okvirčku s številkami na spodnji sliki.
V interaktivnem učbeniku klikni na ikono za zvočni posnetek in preveri rešitve – zraven
glasno izgovori besedo.
- Prevedi nove besede in si naredi slovarček v zvezek, pod naslovom: HOMES
1 upstairs – zgornje nadstropje
2 downstairs- spodnje nadstropje
3 bedroom – spalnica
4 bathroom- kopalnica
5 toilet – stranišče
6 shower – tuš
7 living room – dnevna soba
8 hall – veža, hodnik
9 dining room – jedilnica izgovor: /ˈdaɪnɪŋ ˌruːm/
10 kitchen – kuhinja
11 garden – vrt
12 curtains – zavese
13 stairs – stopnice
4. Učb. str. 132: DODATNO BESEDIŠČE: THINGS IN A HOUSE (na temo domov – prostorov
v hiši)
Zavrti posnetek, glasno ponovi besede in napiši prevod besed pod sličice. V učbeniku ali
zvezku si ustrezno označi, da moraš te besede tudi znati!
1 BALKON
2 BANJA 3 PREPROGA 4 KLET 5 ŠTEDILNIK 6 OMARA, KREDENCA
7 GARAŽA
8 PODSTREŠJE
9 POMIVALNO KORITO 10 KAVČ 11 UMIVALNIK
12 POMIVALNI STROJ
REŠITVE
Učb. str. 79: 1D 2C 3B 4A 5 E

3. ŠOLSKA URA
1. Reši vajo v DZ str. 50: KRIŽANKA (DOMOVI)
Rešitve preveri v interaktivnem učbeniku (če jih ne najdeš, mi pošlji e-sporočilo)
2. Reši učni list, na katerem boš utrjeval besedišče, ki se nanaša na prostore v hiši.

3. Učbenik str. 80: THERE ARE 132 ROOMS
- Poveži slike (1-3) z opisi (a-c).
Besedilo si preberi, nato pa ga tudi poslušaj in preveri rešitve.
Rešitev: 2a The White House

1b The Kellys' house 3 c A houseboat

Izpiši so nove besede (naslov v zvezek: There are 132 rooms):
the Oval Office – ovalna pisarna
an apartment – stanovanje
a president – predsednik
a houseboat – bivalni čoln
OPOMBA: Bela hiša je rezidenca v Washingtonu, glavnem mestu ZDA, v kateri biva
predsednik ZDA. Bela hiša ima 132 sob, v 6 nadstropjih. Ovalna pisarna je ovalne oblike, v
njej pa službuje predsednik, trenutno Donald Trump.
Bivalni čolni so nekdanje barke, ki so jih preuredili v bivališča. Velikokrat so široki le 2 metra,
dolgi pa tudi do 22 metrov.
Na spodnjih povezavah si lahko ogledaš, kako izgledajo:
https://www.youtube.com/watch?v=BW6hxlThB_o (The White House)
https://www.youtube.com/watch?v=yMKJR5n4gLw (A houseboat)
4. ŠOLSKA URA: POUK V MANJŠIH UČNIH SKUPINAH

Navodilo/Gradivo za delo je v posebni mapi: MUS 6. razred!
Če želiš, lahko narediš še DODATNE VAJE za utrjevanje časa THE PRESENT SIMPLE
TENSE na spletni povezavi: https://agendaweb.org/verbs/present_simple-exercises.html
.

REŠITVE UČNEGA LISTA

