
Dragi šestarji  

Pred nami je že četrti teden dela na daljavo. Kdo bi si mislil, da bomo toliko časa preživeli narazen, pa nas 

poglejte sedaj... In zdi se, da bo še kar nekaj časa tako. Vesela sem, ker sem uspela navezati stik prav z vsemi 

na takšen ali drugačen način. Vas pa prosim, da večkrat na teden pokukate v spletno učilnico za angleščino in 

preverite ali se tam nahaja kaj novega. OBVEZNO vsakič kliknite tudi na gumb OBVESTILA, saj vas eno že čaka 

tam, a glede na vašo neodzivnost nisem prepričana, koliko vas je to sploh opazilo ;) Ta mesec moram namreč 

podrobno preverjati vaše znanje, saj se zna zgoditi, da vas bomo morali tudi oceniti preko spleta. In zato 

moramo biti v stiku. Če kdo še vedno ne ve, kako dostopati do spletne učilnice ali poslati dokument nazaj 

učitelju, me prosim kontaktirajte. To sem vam napisala tudi že v obvestilu prejšnji torek ;) 

Spodaj prilagam nekaj obveznosti. Pridno delajte, a tudi veliko uživajte zunaj na svežem zraku in ljubemu 

sončku  

 

 učb. str. 58  THINGS WE DO (stvari, ki jih počnemo) 

nal. 1: napiši zgornji naslov v zvezek in prepiši spodnje besedne zveze ter jih prevedi. Če gre, dodaj še 5 svojih 

(npr. play football, play handball, draw/paint, take the dog for a walk,...) 

Tvori stavke s pomočjo teh besednih zvez, ki veljajo zate, npr. I never read magazines. / I play the piano 

every day. / I sometimes drink coffee. / .... 

nal. 2: Preberi besedilo, ki ga pripoveduje Sadie in govori o stvareh, ki jih počneta ona in njen brat Joe. 

V zvezek napiši naslov I GO TO A JUDO CLUB in reši nalogo 2B – poleg številke sličice napiši ime osebe, ki 

počne dejavnost na sličici (1 Joe, 2 Sadie 3.....). 

2C – Stavke dopolni z imeni glede na to, kdo počne kaj. Ali Sadie ali Joe ali oba – Joe and Sadie. 

 

 DZ str. 34 / nal. 1, 2 

 

 WHEEL: besedno zvezo preberi na glas in jo prevedi. Ko tako prevedeš vse besedne zveze, pojdi novi krog 

in besedno zvezo uporabi v stavku. (1. read magazines – brati revije; 2. read magazines – I read magazines 

for teenagers.) 

https://wheelofnames.com/npv-adr 

še malo dodatnega besedišča... 

https://wheelofnames.com/kw5-pqk 
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