
ANGLEŠKE DODATNE URICE 5.R 

Good morning, class!  

 

Pozdravljeni, 5.r! Kako ste? Kako gre angleščina? Upam, da dobro in da zmorete vse obveznosti. Tudi 

ta teden sem vam pripravila še malo dodatne vaje za angleščino.    

DOPOLNILNI POUK: 

Koliko morskih živali poznaš po angleško? Poskusi jih našteti iz glave. Under the sea there are… Če 

imaš koga poleg, naj vsak doda eno žival, nato pa ponoviš od začetka. Koliko živali sta povedala brez, 

da bi se zmotila?  

Reši učni list o morskih živalih. Ko končaš, samo kilkni CHECK MY ANSWERS. 

Danes se bomo pogovarjali o včeraj. Reši še učni list TODAY – YESTERDAY in preveri svoje odgovore. 

Ko ga rešiš, klikni FINISH, nato lahko preveriš, koliko si imel prav - CHECK MY ANSWERS ali mi pošlješ 

v pregled - EMAIL MY ANSWERS TO MY TEACHER na darjaps@gmail.com.  

Obveščam vas tudi, da vam lahko zagotovim dodatno učno pomoč oziroma pomoč študentke 

angleščine. Če bi želeli, vam je pripravljena pomagati v obliki video srečanja ali kako drugače. Če bi 

koga zanimalo, naj mi prosim javi. 

DODATNI POUK: 

Mi bomo tudi tokrat brali in razvijali bralno razumevanje. Večkrat si potiho in na glas preberi besedilo 

GRAN CANARIA in ga reši. Če so kake neznane besede, jih izpiši v zvezek in prevedi. Lahko si pomagaš 

s slovarjem Pons.si. Ko ga rešiš, klikni FINISH, nato lahko preveriš, koliko si imel prav - CHECK MY 

ANSWERS ali mi pošlješ v pregled - EMAIL MY ANSWERS TO MY TEACHER na darjaps@gmail.com.  

INTERAKTIVNE VAJE 

Tukaj najdete kar nekaj interaktivnih vaj, samo izberete temo in že igrate. 

https://interaktivne-vaje.si/02_osnova/predmeti_meni/anglescina_meni_4_5.html 

Pri angleščini je zelo pomembno, da čim več angleščine poslušate in tudi govorite. Glejte risanke v 

angleščini, angleške filme, ponavljajte za liki v risanki ali pojte. Za vse dodatne informacije ali ob 

morebitnih težavah, se lahko obrneš name.    

Have a nice day, 

Miss Darja 
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