
5. razred 

Navodila za delo na daljavo od 30. 3. do 3. 4. 2020 

Dragi petošolci, 

delo na daljavo se je že prevesilo v tretji teden. Učiteljice angleščine upamo, da vam je delo 

dobro steklo, da pa vam ostaja tudi dovolj časa za igro. 

V novem tednu smo vam pripravile učne liste za utrjevanje. Ker je vaj veliko, jih rešujte 

počasi in razdelite na več dni. Nič hudega ne bo, če vam kakšne vaje ne bo uspelo rešiti, učni 

list si prihranite za kasneje, ko boste utrjevali znanje pred pisnim preverjanjem znanja. 

Rešitve učnih listov pa bodo na voljo kasneje. Najprej se potrudite in vaje rešite sami. 

Sedaj pa še redno delo z učbenikom. Povezave do učbenika, delovnega zvezka in posnetkov 

najdete na https://my-sails.com/ucenci . 

1. in 2. šolska ura 

 

V zvezek zapišite naslov THE UGLY DUCKLING in si oglejte sliko v učb. na str. 58. V 

zvezek kot po navadi najprej opišite sliko v nal. a. 

Primer:  

I can see a big farm with a red roof in the picture. Next to the house there is a tall tree. There 

is a white duck in front of the house…… 

Sedaj pa prisluhnite pravljici o grdem račku še na posnetku (https://my-sails.com/datoteke/my-

sails-2-new/mp3/My%20Sails%202_SB2.20_New.mp3). . Zgodbo ponovno poslušajte in ob 

poslušanju označite vrstni red odrezkov v Cut-outs z naslovom The Ugly Duckling. Zgodbo 

razrežite in v pravilnem vrstnem redu prilepite v zvezek. Zaželeno je, da zgodbo ob pomoči 

posnetka ali brez tudi glasno preberete. 

V zvezek prepišite naslednje besede pod manjši naslov Vocabulary: 

• hatch: izleči 

• pop out: pokukati ven 

• clumsy: neroden 

• laugh at: smejati se nekomu ali nečemu 

• lonely: osamljen 

• secretly: skivaj, skrivoma 

https://my-sails.com/ucenci
https://my-sails.com/datoteke/my-sails-2-new/mp3/My%20Sails%202_SB2.20_New.mp3
https://my-sails.com/datoteke/my-sails-2-new/mp3/My%20Sails%202_SB2.20_New.mp3


• run away: pobegniti 

• farmyard: kmečko dvorišče 

• a hutch: koliba 

• escape: pobegniti 

• glide: drseti 

• majestically: veličastno 

• river bank: rečni breg 

 

3. šolska ura 

Zgodbo obnovite z branjem igre vlog v del. zv. na str. 59, nal. 28.a.  Nato dopolnite vajo 28.b. 

Rešitve vaj poiščite na spletni strani https://my-sails.com/ucenci . 

V učbeniku na str. 59 naredite nal 32. d, kjer povedi uredite in prepišete v zvezek. 

 

Učiteljice angleščine vam želimo uspešno delo in vas lepo pozdravljamo. 

Ostanite zdravi. Ostanite doma. 
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