
TUJI JEZIK ANGLEŠČINA (Katja Satler: katja.satler@gmail.com)  

Pošiljam navodila za delo od 23. 3. do 27.3. 2020. Učenci, prosim, da vestno 

opravite svoje delo. Želim vam veliko uspeha in zdravja. Za možna vprašanja sem na 

voljo na zgornjem e-naslovu. 

 

Če vam v prejšnjem tednu ni uspel dostop na spletno stran eVedez, vam pošiljam 

svoje geslo: 

 

Elektronski naslov: katja.satler@gmail.com 

Geslo: satler13 

 

Na voljo sta učbenik in DZ in pa rešitve. Vendar, učenci, bodite odgovorni in najprej 

rešite naloge, šele nato jih preglejte. Verjamem, da vam bo uspelo in da boste morda 

sedaj videli, kako je biti učitelj . Vzemite barvico (rdečo ali pa, meni ljubšo zeleno) 

in si popravite odgovore. Če boste imeli kakršnekoli težave, mi sporočite. Z 

veseljem vam bom pomagala. 

 

Pa še enkrat: Zelo priročne vaje so na povezavi, ki je vsem dostopna brez prijave: 

https://interaktivne-vaje.si/. 

 

5.a in 5.b – OŠ DOB 

 

1. ura: 

 

1. Najprej ponovi snov za nazaj (vsaj 10 minut – besedišče, opis dneva ...). 

2. Poslušaj pesmico, ki smo jo že večkrat poslušali : 

https://www.youtube.com/watch?v=eUXkj6j6Ezw 

 

3. Danes nas pa čaka zelo prijetna snov: to so živali  

V zvezek zapiši naslov:  . Ne pozabi na 

datum, ki ga vedno zapišemo poleg naslova. 

 

V učbeniku, na str. 50, so narisane živali, poleg risbic pa tudi njihova poimenovanja v 

angleščini. Prepiši besede, poleg pa nariši živali. Če ti risanje ni po volji, besede 

samo prevedi. Menim, da imate sedaj vsi doma učbenike, če ne, pa prilagam sliko: 
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Ali uganeš, kaj pomeni beseda 'pond'? Ali je to žival? Kaj pa beseda 'barn'? Odgovor 

mi lahko pošljete po e-pošti. 

Ali uganeš, katera žival ima isto poimenovanje kot neka država? Tudi ta odgovor mi 

lahko pošlješ. Vesela ga bom. 

 

2. ura: 

 

1. Ponovi snov (živali). Doma se lahko igrate igrico 'pantomima'. Eden pokaže 

žival, domači pa ugibajo (po angleško). Seveda je ta naloga odvisna tudi od 

časa staršev oz. domačih. Lahko pa jih ponoviš s pomočjo interaktivnih vaj. 

 

2. V zvezek zapiši naslov MY FAVOURITE ANIMAL. Opiši svojo najljubšo žival. 

Lahko je namišljena, lahko je hecna, skratka, uporabi domišljijo. Potrudi se jo 

opisati v vsaj 10 povedih. Če ne bo šlo, pa manj. Lahko mi javiš, če ne bo šlo, 

bom pomagala.  

Zgled: My favourite animal is a rabbit. I have got a rabbit as my pet. His name is Uhi. 

He is black and white. He has got big long ears. He likes ....... He eats ......  

 



3. ura: 

 

1. Ponovi snov za nazaj. Prepisuj besede v vadni zvezek.  

2. Preberi vse stripe za nazaj, ki jih še nismo (učbenik). Lahko jih tudi poslušaš 

na eVedez. 

 

Če se vam je zdelo preveč in niste zmogli narediti vsega, boste naloge dopolnjevali 

lahko tudi kakšen drugi dan. Prosim tudi starše za povratno informacijo, kako je 

otrokom uspevalo in koliko so uspeli narediti, da bom vedela za prihodnji teden, kako 

pripraviti delo na daljavo. Dobro si razporedite čas, delajte po svojih zmožnostih. 

Važno je, da se snov predvsem utrjuje. Ne pozabite tudi na prosti čas in počitek, ki je 

še kako pomemben, sploh v teh dneh.  

 

Upam, da ste ok, oglasite se, tudi kar tako. Hvala vsem, ki ste se do sedaj. Uspelo 

nam bo in bomo zmogli, kot mojster Miha, kajne? Bomo, ja. 

 

Have fun as much as possible and stay well! 

teacher Katja 

 

 

 

 

 

 


