Pozdravljeni učenke in učenci,
Ta teden bomo spet delali po dosedanjem sistemu, enkrat se vidimo pri video uri, dve šolski uri
naredite samostojno. Oddate samo fotografijo zapisa v zvezku – 1. točka. Lep delovni teden vam
želim, Katja

1. DELO PRI VIDEO URI in za OODAJO
Zapisali si bomo oblačila in povedali, na kateri del telesa jih lahko oblečemo. To je ura ponovitve
oblačil iz 4. razreda, oziroma 2. razreda. Če prepisa ne dokončamo, ga končajte doma (obe
Powerpoint predstavitvi). Sliko zapisa v zvezku mi pošlji.
Pri uri bomo pogledali tudi rokovanje s spominskimi karticami. Pripenjam povezavo do spominskih
kartic, kjer lahko kartice s klikom nanje obračate in tako vadite priklic besed. Spodaj imate tudi
seznam in s klikom na zvočnik, desno, utrjujete še izgovorjavo. Poskušajte trenirati s klikom na CTRL
in ENTER na povezavo ali pa si skopirajte povezavo v google iskalnik. V kolikor povezave ne
delujejo, delajte s Powerpointoma v priponki.
Manj besed:
https://quizlet.com/_8a4dka?x=1jqt&i=2rl9bd
Več besed (tudi vzorci blaga):
https://quizlet.com/_633ibo?x=1jqt&i=2rl9bd

2. REŠITVE VAJ V DZ ZA NAZAJ
Str. 73/1 : 2 February, 6 June, 3 March, 5 May, 11 November, 8 August, 12 December, 10 October
Str. 73/2 a 6, b 2, c 4, d 5, (e 1), f 3
str. 76: 2 a, 3 b, 4 c, 5 b

3. VAJE V DZ – ne pošiljaj slik
Naredi v DZ str. 71 (MINI SLOVARČEK: excited – navdušen, tired - utrujen, scared –
prestrašen, angry – jezen) in 77 (Vstavi primerne besede. Pripenjam tudi rešitve za samokontrolo).
Rešitve za stran 71: 2 excited, 3 scared, 4 tired, 5 angry, 6 happy
Rešitve za stran 77: 2 park, 3 bike, 4 birthday, 5 brother, 6 26, 7 four, 8 July, 9 morning

4. OPIS
Poišči sliko ENE osebe iz revij, reklam in v zvezek opiši, kaj ima oblečeno. Uporabljaj pridevnike
(blue/red/green, big/small/beautiful/lovely…) in dele oblačil ter dele telesa. Opis naj vsebuje VSAJ 5
povedi. Opis mi lahko pošlješ, ni pa nujno. Opis lahko začneš na naslednje načine:
He/She is wearing …
He/She has got…

