
ANGLEŠČINA – petek, 15. maj 2020 

 

 

2. ura: 6.a  

 

1. Rešitve DZ str. 56: 

 

Vaja 3: 3, 5, 8, 1, 4, 9, 2, 6, 7 (številke od zgoraj navzdol) 

 

    Rešitve DZ str. 57: 

 

Vaja 6: 2 – balcony, 3 – garage, 4 – cellar, 5 - washing machine, 6 – carpet,  

            7 – wash basin, 8- sink 

 

Vaja 7: 2 - T, 3 - ?, 4 - ?, 5 - F, 6 - F, 7 - T, 8 - T, 9 - T, 10 – T 

 

     Rešitve DZ str. 59: 

 

Vaja 3: 2 - Three years old.             6 - Four years old. 

            3 - Five years old.                7 - Six weeks old. 

            4 - Six weeks old.                8 - Four years old. 

            5 - Two years old.               9 – Six years old. 

 

Vaja 4: I’m an aeroplane. 

 

2. Ljudje so si že od nekdaj želeli leteti. To so poskušali na različne načine. Danes  

    boste prebrali sestavek o prav posebnem tekmovanju, ki se vsako poletje odvija v  

    mestu Bognor Regis, na južni obali Velike Britanije. Tekmovalci se pomerijo v  

    'letenju' – kdo bo poletel najdlje. Za tekmovanje si izdelajo različne pripomočke: 

 

                    
 

S temi pripomočki seveda ne poletijo, ampak bolj skočijo v vodo in se pri tem 

neizmerno zabavajo. Saj veste, važno je sodelovati, ne zmagati. 

 

a) Preberite besedilo The Champion Birdman v UČ str. 89 / vaja 5A. 

b) Sedaj odgovorite na vprašanja v 5B, ki se nanašajo na besedilo. Odgovore  



    napišite v zvezek. 

c) Na vprašanja v 5C pa morate odgovoriti zase. Možna sta le dva odgovora:  

   Yes, I can. ali No, I can't.   

  d) Nato rešite Try this! – Naštete imate nekatere živali in stvari. V zvezek izpišite  

      tiste, ki letijo. 

  e) Za konec rešite še vajo 6 na isti strani. Predstavljajte si, da imate 'super moči' in  

      v zvezek napišite vsaj 4 povedi o tem, kaj znate/zmorete. Uporabite can. 

Za danes bo kar dovolj, kajne? Želim vam prijeten konec tedna! 

 

 

3. ura: 7.a  
 

1. Najprej nekaj telovadbe za male sive celice: štoparico nastavite na 1 min in v tem  

    času v zvezek napišite čim več delov telesa – v angleščini, seveda. Če se spomnite  

    pesmice Head and Shoulders, ki smo jo peli v 5. razredu, vam bo mogoče v  

    pomoč. 

 
(Možne rešitve: head, hair, ears, eyes, nose, cheeks, mouth, lips, tongue, teeth, neck, shoulders, arms, elbows, hands, fingers,  

                       body, back, stomach, hips, legs, knees, feet, toes.)   

 

 

2. Danes boste prebrali besedilo An average person in the USA v UČ str. 91/vaja 

    4. Nato rešite: 

 

    - 4A: izberite glavno misel besedila, 

    - 4B: odgovorite na vprašanja (če odgovora ni v besedilu, napišite 'we don't  

            know') 

 

Kaj pa Slovenci? Poiščite nekaj podobnih povprečnih podatkov za Slovenijo. 

 

3. Sedaj pa rešite DZ str, 60 / vaje 1, 2, 3. Rešitve sledijo naslednjo uro. 

 

Želim vam uspešno delo in prijeten konec tedna! 

 

 

4. ura: 7.b                                    
 

Danes bo naša ura potekala kot video srečanje. Dobimo se na isti povezavi kot 

zadnjič ob 11.00. Ponovili bomo snov zadnjih učnih ur, zato bodite pripravljeni na 



uro. Če imate kakršnokoli vprašanje, je danes čas, da nanj odgovorim in še kaj 

dodatno razložim. 

 

Najprej boste preverili rešitve nalog iz prejšnje ure. 

 

1. Rešitve UČ str. 92 / vaja 3: 

 

1 – much                  5 - many 

2 – many                  6 - many 

3 – much                  7 - much 

4 – much                  8 – many 

 

2. Priprava na ocenjevanje znanja. 

 

Ustno boste ocenjeni učenci, ki še nimate ocene v tem ocenjevalnem obdobju. Vsa 

navodila in kriterije ste dobili v mesecu marcu, pred začetkom ustnega ocenjevanja 

in bi jih morali imeti napisane v zvezku. Za osvežitev spomina naj vas na kratko 

spomnim, kaj ocenjujem: 

 

- nepravilni glagoli, 

- mesto (poimenujete zgradbe, opišete, kaj lahko tam počnem, kupimo, vidimo, …), 

- opis poti (ob pomoči zemljevida), 

- opis kraja. 

 

Ker sem v marcu ravno začela z ocenjevanjem, bi vso snov že morali imeti 

pripravljeno. Danes bomo ponovili, da se boste lahko pripravili na ocenjevanje. 

 

Sodelovali boste tudi tisti učenci, ki ste že bili ocenjeni. Malo ponavljanja ne bo 

škodilo, kajne? 

 

Za danes bo to vse. Želim vam prijeten konec tedna! 


