
TJA 5 (30. 3. do 3. 4.)   

Petošolci, pozdravljeni! :)   

Kako  ste? Veliko vas  še vedno ni odgovorilo  na to  vprašanje  v nalogi,  ki  ste  jo  imeli  prejšnji  

teden.  Kliknite na povezavo do Padleta, ki jo najdete v spletni učilnici ali na spletni strani šole, in 

napišite svoj odgovor.  Ko besedilce objavite, pridite čez čas pogledat, kaj sem vam nanj odgovorila. 

Moj odgovor najdete pod vašim besedilom, če kliknete na ikonico lista. 

Spodaj  prilagam  delo  za  tekoči  teden.  Nekaj  nalog  boste  rešili  v  zvezke,  v  spletni  učilnici  pa  
bom  naložila  še  delovni  list,  ki  mi  ga  boste  oddali  do  petka,  3.  4.  List  si  iz  spletne  učilnice  
shranite  na  namizje, ga rešite/izpolnite  na računalniku, shranite rešitve in ga naložite nazaj v 
spletno učilnico, da  lahko  pregledam  vaše  delo  in  vam  podam  povratno  informacijo.  Če  boste  
imeli pri  tem  težave,  mi pišite na: matic.manja@guest.arnes.si.   
Sedaj pa k delu   
 
 učb. str. 74   

Na CDju, ki ga najdeš na zadnji strani učbenika,  poglej in poslušaj zgodbico iz str. 74  (vstavi CD v 

računalnik, ga  naloži na računalnik in ko ti odpre poglavja, klikni na številko 6 People in nato Story).   

Poslušaj/poglej zgodbico.    

Nato jo še na glas preberi iz učbenika. (če ti CD nagaja/ne dela, jo pač samo preberi)   

V zvezek po slovensko  napiši, o čem zgodbica govori.   

 učb. str. 76   

Na glas preberi  vabila na rojstnodnevne zabave in razmisli, kaj mora biti napisano na prazni črtici v 

desnem zgornjem robu vabila?   

Razmisliš še –  katere podatke mora nujno vsebovati vabilo na zabavo?? (in odgovore zapišeš v 

zvezek)    

Odgovor   na to vprašanje se skriva tudi v nalogi 2 na str. 76.   

V DZ na str. 77  rešiš nal. 1.   

Odpreš povezavo do Padleta (https://padlet.com/manjamatic/c6cxyyydofa7)  in napišeš vabilo 

prijatelju na  svojo rojstnodnevno zabavo. Pomagaj si z učb. str. 76 in DZ str. 77.   Bodi pozoren/a, da 

poveš DAN, URO in  KRAJ zabave, dodaš pa še lahko, kaj naj otroci prinesejo s sabo, koga lahko še 

povabijo zraven, kaj se boste  igrali, itd.   

 učb. str. 77   

Klovna Jolly in Poppy nariši v zvezek in poljubno pobarvaj dele obraza. Nato klovna v zvezek po 

angleško še opiši. (Na primer: Jolly has got long yellow hair, a big  purple nose, .....)   

in še igrica...   

Odpreš navedeno povezavo in 2x klikneš na kolo, da se začne vrteti. Ko se ustavi, na glas preberi del  

telesa in se ga dotakni                  wheelofnames.com/x3c-f2t   



DELOVNI LIST (ki ga odpreš v spletni učilnici in tam tudi oddaš) 

 


