
Dragi učenci 6.-c 
razreda,

Delo na daljavo se je že prevesilo v tretji 
teden. Ta teden boste za pouk angleščine 
potrebovali učbenik, delovni zvezek in 
zvezek. Vse podčrtane besede vas vodijo 
do vsebin na internetnih straneh.

Prejšnji teden ste reševali učni list. Sedaj 
pa je čas, da vam priložim še rešitve. 
Najdete jih prav na koncu delovnega lista. 
Prosim, da natančno pregledate narejene 
primere, saj je pomembno, da Present 
Simple čas dobro utrdite. 

Practice makes perfect.

http://osrj.splet.arnes.si/files/2020/03/TJA-6.-a-3t.pdf


1. šolska ura

Ponovimo Present Simple. Zadnja vaja, ki ste jo naredili v delovnem zvezku je bilo 
bralno razumevanje o poštarju. Za ogrevanje rešite 56 b na str. 98.

Sedaj pa osvežimo spomin, kaj vse v angleščini pomeni ᾽s in kakšne so njegove rabe. 
Oglejte si tabelo spodaj. V učbeniku imate podoben zapis na str. 103. Tabelo 
prepišite v zvezek pod naslov THE LETTER ᾽S IN ENGLISH.

'S S

1 glagol 'be', kratka oblika od is (She's 

nice.)

1 množina samostalnikov (pencils, 

books)

2 glagol 'has got', kratka oblika od has 

(He's got a bike.)

2 Present Simple (She comes home.)

3 izražanje svojine (mum's bag/Joe's 

pen)

http://www.e-gradiva.com/dokumenti/T6/T6/T6/U3DZ.pdf


Sedaj rešite nalogo 57 v delovnem zvezku (str. 98).  Klik do rešitev.

V priloženem dokumentu boste našli še nekaj vaj z rešitvami, ki jih lahko natisnete 
in rešite, ali pa rešitve zapišete v zvezek.

Rešitve so vam res na voljo, ampak saj veste, da s prepisovanjem rešitev, škodite le 
sebi.

Če ste vse opravili, ste s ponedeljkovo uro angleščine zaključili. 

2. šolska ura

Za vse, ki praznujete veliko noč, se ta praznik hitro približuje. Kaj pa ostali prazniki? 
Preberite ali poslušajte besedilo Holidays v učbeniku na str. 105. V spletnem 
učbeniku imate na levi strani možnost poslušanja besedila.

http://www.e-gradiva.com/dokumenti/T6/T6/T6/U3DZ.pdf
http://e-gradiva.com/dokumenti/T6/eT6/T6-3_datoteke/Page3164.htm


V zvezek pod naslov HOLIDAYS rešite še nalogo b. Do rešitev pridete na prejšnji 
povezavi, s klikom na roza krog na levi strani zgoraj.

V zvezek izpišite neznane besede in jih prevedite s pomočjo tiskanega ali spletnega
slovarčka.

Predlagam, da poiščeš prevode za naslednje ključne besede:

V delovnem zvezku rešite še vaji 58 in 59 na str. 99 in 100 in rešitve preverite.

a carol
a present
a chimney
pleasant

popular
a sweetheart
a shamrock.

https://sl.pons.com/prevod/slovenščina-angleščina/angleško+slovenski+slovar


3. šolska ura

AUSTRALIA je naš nov naslov. Pa jo skupaj odkrijmo.                            (Sedaj pa je 
potrebno klikniti na sliko.)

What do you know about Australia? Do you remember what the capital city is? 
What is its coat of arms? Who are the aborigines? What is the Uluru mountain?

So many questions!

Pa se podajmo na odkrivanje. (Naj te do zanimivih dejstev o Avstraliji vodi ta 
prisrčna koala.)

Ko boste prekipevali od novega znanja, rešite kviz v učb. na str. 109. Rešitve pa 
preverite s klikom na roza krog v levem robu strani.

Pravilne rešitve zapišite še v zvezek.

http://e-gradiva.com/dokumenti/T6/eT6/T6-3_datoteke/Page3176.htm
https://www.youtube.com/watch?v=Yl8eKxI-zeU
http://www.sciencekids.co.nz/sciencefacts/countries/australia.html


4. šolska ura

Pred nami je podaljšan vikend, tako da ni sledu o utrujenosti. Danes potrebujete 
delovni zvezek in zvezek.

Zaključujemo z enoto, kjer ste se naučili marsikaj zanimivega, zato boste brez težav 
rešili še zadnje vaje v delovnem zvezku in sicer vajo 60 na str. 100.

In… na str. 100, 101 in 102 je kar nekaj predlogov za projektno delo. Naredite dva in 
sicer MY WEEK ACTIVITIES na str. 101. Projektna naloga ima tri dele:

- narisati in dopolniti tedenski koledar,

- napisati dejavnosti, ki jih imaš med tednom (piši o dneh, ki jih preživljaš sedaj), 
lahko omenite tudi tiste, ki bi jih želeli imeti,

- napisati pismo prijatelju (to sem tokrat jaz, vaša učiteljica TJA) in opisati svoj teden.

Drugi projekt si iz nabora izberite sami, lahko je tudi krajši.

http://www.e-gradiva.com/dokumenti/T6/T6/T6/U3DZ.pdf


Izdelke mi pošljite preko Lo-Polis portala ali na el. naslov blanka.tomsic@guest.arnes.si.

Poslano? Torej ste delo za ta teden uspešno opravili in z veseljem se lotim prebiranja vaše 
pošte.

Vsem, ki praznujete veliko noč želim lepe praznike. Vsem skupaj pa kar se da lep podaljšan
konec tedna.

Vaša učiteljica angleščine.


