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8. TEDEN DOMA 

URA DATUM TEMA 

21. 11.5. UNDER THE SEA 

 
Tako, pa že gremo v morje!  
 
Najprej si oglej posnetek o oceanih. Katere vse živali so omenjene v njem, katere že poznaš po angleško?  
Odpri učbenik na strani 68 in si oglej sličice ob strani. Če imaš dostop do spletnega gradiva, poslušaj posnetke 
(Media Centre, CD 3,2,3,4). V zvezek nariši čez celo stran morje in živali v njem iz učbenika, lahko pa dodaš 
tudi kakšno drugo. Reši tretjo nalogo ustno, lahko poslušaš, če imaš možnost, drugače si dobro oglej sliko, 
zapri oči in si poskušaj zapomniti, katere vse živali so na sliki. Poleg sličic napiši, kako se živalim reče po 
angleško. Sliko nama lahko pošlješ po e-pošti v pregled. 
 
V delovnem zvezku reši stran 56. 
 

 
Na spletni strani je tudi dokument Ang. dodatne urice 5.r, kar je naš dopolnilni in dodatni pouk. Če 
obiskuješ dodatni in/ali dopolnilni pouk, ga odpri in reši. 
 
 

 URA DATUM TEMA 

22. 13.5. UNDER THE SEA 

 
Odpri učbenik na strani 69. Preberi besedilo pod prvo nalogo, če lahko, poslušaj in ponovi. Drugo nalogo reši 
ustno. Če imaš koga, se lahko igraš igro z njim, drugače si dobro oglej sličice, zapri oči in preveri, kako dobro si 
si zapomnil slike. 
 
Na sliki na drugi strani poišči živali, ki so navedene spodaj in jih pobarvaj. Prilepi sliko v zvezek in spodaj naštej 
vsaj dvajset živali, ki živijo pod morjem, začni z Under the sea there are…  
 
Reši stran 57 v delovnem zvezku.  
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 URA DATUM TEMA 

23. 14.5. AT THE AQUARIUM 
 

 
V učbeniku na strani 70 preberi zgodbo AT THE AQUARIUM. Če imaš dostop do spletnega gradiva, si jo oglej. V 
njej so se otroci odpravili v akvarij. Izpiši neznane besede v zvezek, napiši naslov AT THE AQUARIUM.  
 
FANTASTIC – ČUDOVITO 
A GUIDE – VODIČ 
ARE YOU SURE? – SI PREPRIČAN? 
INCREDIBLE – NEVERJETEN 
… 
 
THERE WAS – JE BIL 
THERE WERE – SO BILI 
 
Spodaj napiši pet povedi, kdo vse je bil v akvariju. 
 
THERE WAS A GUIDE. 
THERE WERE SIX CHILDREN. 
… 
Reši stran 58 v delovnem zvezki.  
 
 

Have a nice week, 

Miss Darja & Miss Martina 

Če želiš, nama lahko kaj od opravljenega dela pošlješ v pregled. Če potrebuješ pomoč ali imaš kakršnokoli 

vprašanje, nama prav tako piši. 
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