
angleščina, Irena Šček, gradivo, 18.5.2020 

 

Pozdravljeni šestošolci! 

Upam, da ste lepo preživeli vikend, da ste se razgibali in oddahnili od sedenja pred računalnikom.  

Pohvaliti vas moram, kajti večina vas pridno in redno pošilja zahtevane naloge in vaše znanje 

dobro napreduje.  

Par učencev pa nalog ne pošilja, niti ne pošlje vprašanja, če kakšne naloge ne zna. Približuje se 

konec maja, ko začenjamo ocene že zaključevati. Zadnjo oceno boste dobili iz poslanih nalog. Ne 

bom ocenjevala, ali so naloge pravilno rešene ali ne, ampak ali ste poslali naloge, ki jih vsak teden 

določim. V mojem računalniku je shranjeno vse, kar ste mi pošiljali. 

 

Tudi danes boš pri učenju uporabljal/a učbenik. 

 

Kaj se dogaja?  

UČB. str.104 

 1A: Kje sta Joe in učiteljica kemije? Kaj počne učiteljica in kaj počne Joe? What is Joe and what 

is the teacher doing? 

 1B: Preberi trditve a–c ter ob poslušanju posnetka ugotovi, katera je pravilna.  

 1C: Poveži vprašanja 1–4 in odgovore a–d.  

 2: Oglej si še enkrat, kako se tvorijo nikalne povedi ter vprašanja in kratki odgovori.  

 3A: Dopolni povedi s pravilno obliko glagola tako, kot kaže primer in jih zapiši v zvezek. 

 3C: Napiši vprašanja tako, kot kaže primer. Pazi, da boš glagole postavil v pravilno obliko (kot je 

podčrtana v primeru)! Vprašanja izgovarjaj na glas! 

Are you writing with a pen or a pencil? 

 

 5A: Slike na str. 105 se nanašajo na Joejeve sanje. Poslušaj posnetek in spremljaj besedilo v 

učbeniku. Razporedi slike v pravi vrstni red.  

 5B: Opiši vsako od slik in stavke zapiši v zvezek tako: 

a) A photographer is shouting 'Joe, look at me!' 

b)… 

V delovnem zvezku naredi naloge: str. 83, 84, 85 / 5,6,1,2,3.  

Natančno beri navodila pri nalogah in glej dane primere! 

Če potrebuješ pomoč: irena.scek@os-sturje.si 

 

Rešene naloge iz delovnega zvezka mi pošlji do petka 22.5. To je dokaz, da si pri pouku. 

 

Če želiš še dodatne vaje, lahko delaš naloge, ki sem jih naložila na englishexercises.org  

 

Želim ti lep teden in naj ti bo lepo tudi ob učenju angleščine! 
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