
5. razred 

Navodila za delo na daljavo od 6. 4. do 10. 4. 2020 

Pozdravljeni učenci, 

v tem tednu pa je na vrsti predvsem delo z učbenikom in delovnim zvezkom. Učiteljice upamo, 

da ste že dobro spoznali spletno stran My Sails 2 in uporabljate gradiva, ki so vam tam na voljo. 

1. ura 

Pa začnimo in sicer na str. 50 v delovnem zvezku. 

Najprej bodite pozorni na to, kako v angleščini tvorimo množino. Saj se še spomnite, da 

angleščina ne pozna dvojine. In sicer, samostalniku dodamo končnico -s. 

Primer: 

one eye                                        two eyes  

 

Včasih se, ko dodajamo končnico -s zgodi še kakšna sprememba in zaradi lažje izgovorjave 

besede, dodamo končnico -es. 

 

Primer: 

one fox                                                       four foxes  

 

V angleščini pa poznamo še nepravilno množino, ko samostalniku ne dodamo končnice -s, 

pač pa ima ta malo drugačno besedo. 

Primer:  

one foot                                                            two feet  

https://my-sails.com/ucenci


Nekaj primerov imate tudi v delovnem zvezku na str. 50 pod naslovom TWIG'S 

LIGHTHOUSE. Dobro si jih oglejte. 

V nal. 15 ponovite dele telesa različnih živali. Pomagajte si z učb. str. 50. V nal. 16 označite, 

komu pripadajo deli telesa, v nal. 17.  pa šaljivim vprašanjem poiščite odgovore. 

Učenci, ki še niste naredili vaj 18 a. in b.  na str. 51 ali jih morate še nadgraditi oziroma 

popraviti, se vaj lotite sedaj. V nal. b ne pozabite v besedilu opisati svoje čudaške živali, napisati 

čigave dele telesa ima, opisati njenega značaja, napisati kaj je, kje živi in kaj zna in česa ne zna. 

Na str. 53, nal. 21 dopolnite besedilo o slonu. Pomagajte si s sliko. Nato dopolnite 

razpredelnico. 

 

2. šolska ura  

Ponovno boste potrebovali del. zvezke.   

- Odprite jih na str. 54. V nal. 22 si oglejte in preberite podatke o žirafah. Uporabite jih 

v pisnem sestavku o žirafah. Če imate v del. zv. premalo prostora, besedilo zapišite v 

zvezek pod naslov Exercise- Giraffes. V vaji 23 a. se narišite poleg žirafe in svojo višino 

primerjajte z njeno. Nato rešite še vajo 23 b. Čas za križanko.  

- Na str. 55 rešite križanko in zapišite geslo. Pri besedišču si pomagajte z zvezkom in 

učbenikom.  

- Ste še za kakšno uganko? Na str. 56 v nal. 25 a. preberite uganke o živalih in ugotovite 

katera žival je opisana. V vaji 25 b. poiščite žival, ki ustreza določenemu opisu. 

Pomagajte si s prejšnjo nalogo. V nal. 25 c. pa še sami napišite uganko. 

Rešitve vaj v del. zvezku preverite tukaj. 

 

3. šolska ura 

Dobro si oglejte strip v učbeniku na str. 55. Pod naslov DOCTOR, PLEASE, HELP si v 

zvezek zapišite besede: 

• nurse 

• doctor 

• hospital 

• injection 

• X-ray picture 

• patient 

S pomočjo sličic, besede prevedite ali narišite. 

https://my-sails.com/datoteke/ostalo/brezplacna-vsebina/MS%202%20NEW%20UNIT%203%20DZ%20res.pdf


Besedilo poslušajte . (Namig: klikni na uho.) 

Kolikor se učiteljice spomnimo, obožujete igre vlog. Sedaj se lahko prelevite v prav vse osebe 

in zgodbo odigrate. Najmanj eno vlogo se naučite tudi na pamet. Ko se vrnemo v šolo, jo 

mogoče odigramo. 

 

Če ste sledili navodilom in vse opravili, ste z angleščino za ta teden zaključili. 

Bravo! 

 

Vesele velikonočne praznike vam želimo 

učiteljice angleščine. 

 

 

 

 

 

 

 

REŠITVE PREVODOV: nurse-medicinska sestra, doctor-zdravnik, hospital-bolnišnica, injection-injekcija, X-

ray picture-rentgenska slika, patient-pacient. 

https://my-sails.com/datoteke/my-sails-2-new/mp3/My%20Sails%202_SB2.19_New.mp3

