27. ura

1. Odpri učbenik na strani 90, v svoj zvezek napiši naslov Places in a town.
Vidiš zemljevid mesta Exeter. Poslušaj posnetek (2.13) in ponovi besedišče, večino si spoznal si v 5.
razredu. Besede iz zemljevida prepiši v zvezek, če katere besede ne razumeš, poišči prevod.
Nato obrni naprej na stran 132 in prepiši besede pod naslovov Places in a town (spet – če katere
besede ne razumeš, poišči pomen in ga zapiši, skušaj si ga zapomniti).
2. Poglej nalogo 2: You can visit the aquarium. Poslušaj posnetek (2.14) o mestu Exeter.
3. V DZ na strani 60 reši nalogo 1 in na naslednji strani nalogo 4 (uporabi svoj CD, ki ga imaš zadaj v
DZ, posnetek 9)

4. Reši učni list. Tiskanje ni potrebno, lahko ga rešiš na kratek način (številka in prava črka).

28. ura

1. CAN /CAN'T za izražanje možnosti (naslov v zvezek). Prepiši okvirček pri nalogi 3 v učbeniku na
strani 91.

S CAN izrazimo, da je nekaj možno.
S CAN'T izrazimo, da nekaj ni možno.

2. Poglej nalogo 4 A. Izberi si štiri vprašanja (od 2 do 8) in jih v celoti zapiši v svoj zvezek. Nato dopiši
še odgovore. Pomagaj si s primerom za vprašanje 1.
3. Naloga 4 B. Stavke od 2 do 8 dopolni s podanimi besedami in can oz. can't. Povedi zapiši v celoti.
Primer 1 je že rešen.
4. Poslušanje (posnetek 2.15). Najprej zapiši naslov: Can I go out? Med prvim poslušanjem (nal. 5 A)
poišči odgovor na vprašanje: What does Sadie want to do this afternoon? Zapiši odgovor.
Sadie wants to go to the b_________ __________.

Nal. 5 B; poslušaj ponovno in zapiši T ali F zraven številke stavka.
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5. Sadie postavi tri vprašanja s Can I …. Tako prosimo za dovoljenje (okvirček Remember!) Če želiš,
poslušaj ponovno in si izpiši njena vprašanja.
6. V DZ na strani 60-61 reši naloge 2, 3, 5 in 6.

