
Pozdravljeni učenci in učenke 5.b razreda       

 

Vstopamo že v deveti teden pouka na daljavo. Naloge lepo opravljate. 

Nekatere še čaka govorni nastop, marsikdo pa ga je že opravil.  

Tisti, ki še niste poslali vabila za rojstni dan, mi ga pošljite čimprej.     

Ta teden vam pošiljam naloge za angleščino za ponedeljek, 18. 5. in 

petek, 22. 5.. 

 

Ponedeljek, 18. 5. 2020 

TJA (1 ura): Za uvod vam pošiljam posnetek, kjer je razložena uporaba 

»there is« and »there are«. Natančno poslušaj posnetek, da si boš lažje 

zapomnil/-a. Poslušaj večkrat. 

https://www.youtube.com/watch?v=ldEKK4lMGmg 

 

Spodaj prilagam povezavo do spletne strani, kjer imaš vaje za »there is« 

and »there are«. Poskusi z reševanjem, prav zanimivo bo!       

 

https://agendaweb.org/grammar/there_is_are-exercises.html 

 

Na koncu reši v DZ, str. 74, nalogo 25. 

Spodaj prilagam rešitve. Ne glej jih, dokler ne rešiš naloge!       

There is no cake left after the party.  

There is no cheese left after the party.  

There is no juice left after the party.  

There's only one milk left after the party.  

There is no chips left after the party.  

There is no coca cola left after the party. 

https://www.youtube.com/watch?v=ldEKK4lMGmg
https://agendaweb.org/grammar/there_is_are-exercises.html


Petek, 22. 5. 2020 

TJA (2 uri): Danes boš poslušal/-a zgodbo The king, the cook and the 

stork. Odpri učbenik na str. 78. Poglej si slike. Nato si predvajaj 

posnetek št. 45 in poslušaj zgodbo. Posnetek, tako kot vedno, najdeš na 

spletni strani My sails, zvočni posnetki po enotah. Med poslušanjem 

zgodbe poskušaj ugotoviti pravilno zaporedje sličic pri nalogi 33.b. 

 

V DZ boš iz priloge izrezal/-a delčke zgodbe in jih postavil v pravilno 

zaporedje. Zgodbo po delih prilepi v zvezek. 

 

Izpiši si manj znane besede in oblikuj slovarček v zvezku. 

 

Nato odpri učbenik, str. 79 in reši nalogo 33.d. Na levi strani imaš prve 

dele povedi. Tvoja naloga je, da na desni strani najdeš ustrezno 

nadaljevanje za vsako poved. Povedi prepiši v zvezek. Če želiš, lahko 

ilustriraš poved, ki ti je bila najbolj zanimiva. 

(prilagam rešitve: 4, 6, 1, 8, 10, 2, 5, 3, 7, 12, 9, 11) 

 

Sedaj pa samo še odpri DZ, str. 78. Če imaš možnost, lahko s kom v 

družini zaigraš zgodbo. Če te možnosti nimaš, zgodbo samo preberi. 

Nato reši še nalogo 32.b, na str. 79. 

Tako, pa si uspel/-a       

 

Have a nice weekend. Teacher Dajana       

 


