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ANGLEŠČINA – delo v 5. A in 5. B 
 

5. A – ponedeljek, 25. 5. in petek, 29. 5. 2020 (2 uri) 

5. B – torek, 26. 5., sreda, 27. 5. in petek, 29. 5. 2020   

Pozdravljeni petošolci in petošolke! 

Upam, da je za vami lep vikend. Tudi tokrat sem vam pripravila gradivo za ves teden. Ena učna 

ura je namenjena popravi ocenjevanja znanja, drugi dve pa obravnavi novega besedišča. Ko boš 

zapisal-a popravo, mi jo najkasneje do petka, 29. 5. 2020, pošlji na elektronski naslov. Do jutri 

popoldan boste na elektronski naslov prejeli popravljeno ocenjevanje znanja. 

Do sedaj smo izvedeli že veliko novega o živalih, danes pa nadaljujemo z njihovimi lastnostmi. 

Da si boš lažje predstavljal-a, kako neverjetne so lahko živali in kaj vse lahko počnejo,  si lahko 

ogledaš video o gorilah, ki ga najdeš na tej povezavi: 

https://www.youtube.com/watch?v=rHhSCO5-3Pg 

Mimogrede, si vedel-a, da je najbolj nevarna žival na svetu tudi ena najmanjših? To je namreč 

komar, ki širi številne bolezni (malarijo, rumeno mrzlico in virus zahodnega Nila). Med najbolj 

nevarne živali prištevamo tudi kače, leve, krokodile in slone.   

Živali so res zanimiva bitja, pa toliko jih je! Pripravila sem ti kratek posnetek, ki govori o 

lastnostih živali. Ker je novo besedišče kar zahtevno, mu lahko prisluhneš večkrat, da si ga boš 

lažje zapomnil-a. Posnetek najdeš na tej povezavi: https://youtu.be/O-6DGbTfPEo 
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NOVO BESEDIŠČE 

TALL (visoko) SHORT (kratko) 

FAST (hitro) SLOW (počasi) 

BIG (veliko) SMALL (majhno) 

LOUD (glasno) QUIET (tiho) 

BRAVE (pogumen) SHY (sramežljiv) 

HARDWORKING (delaven) LAZY (len) 

WILD (divji) TAME (udomačen) 

STRONG (močan) WEAK (šibak) 

DANGEROUS (nevaren) FRIENDLY (prijazen) 

 

 

 

TO BESEDIŠČE 

 ŽE POZNAŠ 
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TVORJENJE POVEDI 

Kadar govorimo o LASTNOSTIH živali, vedno dodamo IS (je) ali ISNT (ni). Spodaj si oglej primere. 

ANIMAL - Žival IS, ISN'T PRIDEVNIK 

 

A shark is dangerous. 
 

 

A shark isn't weak. 
 

 

A dog is    friendly and fast. 
 

 

A dog  isn't shy and wild. 
 

Za konec v zvezek zapiši naslov »WHAT ARE ANIMALS LIKE?« in prepiši lastnosti, ki jih najdeš v 

preglednici na 2. strani (novo besedišče). 
 

Tako, to bo za Se tipkava v ta teden dovolj. Se tipkava prihodnji teden!  

 

Učiteljica Alja 
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