3. teden (30. 3. – 3. 4. 2020)
Najprej preveri rešitve bralnega razumevanja Beautiful Slovenia.
TASK 1:

TASK 2:

DZ:

9. ura
Na začetku 6. enote smo ponovili živali. Tudi v 5. razredu si jih spoznal. Pri reševanju si lahko pomagaš tudi s
slovarjem Pons. Preriši križanko v svoj zvezek, naslov: ANIMALS. Po želji oz. zmožnostih jo lahko tudi natisneš, nato jo
reši.

Danes boš utrjeval slušno in bralno razumevanje.
Učbenik, stran 67, naloga 4: naslov v zvezek: A QUESTIONNAIRE
1
Na Rokusovi spletni strani si odpri e učbenik Messages 1 in poslušaj posnetek (klik na zvočnik pri nalogi 4b).
To je naloga 4B. V svoj zvezek si pripravi številke vprašanj od 1 do 6, med poslušanjem pa dopiši črko Benovega
odgovora (npr. 1b)
2
Kakšni so pa tvoji odgovori na ta vprašalnik? Zapiši jih, samo številko vprašanja in črko tvojega odgovora. To
je naloga 4c.
3

Prepiši vprašanja in zapiši svoj resnični odgovor. Preberi zgled, nal. 5b.

Pred reševanjem zapiši naslov v zvezek: WHAT ARE YOU LIKE?
Are you a telly addict? (Si TV odvisnik?) ________________________
Are you energetic? (Si poln energije?) _________________________
Are you helpful? (Si uslužen, rad pomagaš?) ____________________
Are you well-organised? (Si dobro organiziran?) __________________
4
1
2
3

V zvezek napiši naslov: A SURVEY ABOUT FOOD (učbenik stran 68, naloga 4). V zvezek si pripravi številke:
4
5
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Poslušaj posnetek in zapiši manjkajoče besede.

5

Za konec pa še naloga 5 v DZ na strani 43.

10. ura

Zapis v zvezek, naslov: HAVE
Poglej točko 14 f v DZ na strani 88. Prepiši razlago v sivi barvi in primere v modri.
Reši nalogo 3 na strani 45 (v DZ).

Poglej učni list WHAT'S THE TIME? Tiskanje ni potrebno. V svoj zvezek nariši ure in vriši pravi čas ter zapiši v
stavku.

Najprej si preglej rešitve 10. ure.

11. ura

Odpri si učbenik na strani 72. Reševal boš Extra Exercises.
Reši naloge, lahko na kratek način.

