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ANGLEŠČINA – delo v 5. A
PETEK, 20. 3. 2020 (2h)

Dragi petošolec/Draga petošolka!
Upam, da si dobro, da ti zdravje služi in da delo doma ni preveč naporno. V tem času se poleg
nalog, ki jih prejemaš od ostalih učiteljev in učiteljic, uriš predvsem v samostojnem delu, navajaš
se na drugačno organizacijo dela in ob delu z računalnikom širiš tudi svoja obzorja. Kar tako
naprej.
Za začetek se malo ogrej. Naredi npr. 10 počepov, 15 poskokov, … Si? Odlično.
Pripravljen/Pripravljena? Pa greva …
V preteklih urah (pred angleško bralno značko) smo v šoli spoznali nova oblačila. Odpri zvezek
in jih najprej ponovi. Se spomniš, kaj smo povedali? Katera oblačila so vedno v množini? Zakaj?
Zdaj, ko si ponovil/ponovila oblačila, odpri DZ/str. 26 in reši naloge 10, 11 in 12. Ne pozabi pisati
členov tam, kjer je potrebno. Spomni se Danijeve in Tinine razmetane sobe. Nekaj nalog v DZ se
nanaša tudi na to temo. Reši še stran 24/nalogi 6,7 in na str. 25/ naloga 8.
Pa se lotiva nove snovi. Za začetek si poglej spodnje tri povezave. O čem bomo govorili danes?
https://www.youtube.com/watch?v=jHkUPDjum_E
https://www.youtube.com/watch?v=Vcoi6l0D6ak
https://www.youtube.com/watch?v=Ok-6TwMSs10
Tako je, danes boš pobližje spoznal/spoznala britanski denar. Kaj si
ugotovil/ugotovila po ogledu posnetkov? Ali je njihov denar podoben
našemu? Po čem se razlikujeta? Kako se imenujejo njihovi kovanci? Kaj pa
bankovci?
Spodaj ti prilagam PPT-Money, ki ga prepiši v zvezek. Svoj zapis lahko dopolniš
tudi z ilustracijo našega in britanskega denarja. Na četrti in peti strani
predstavitve so naloge, ki jih prepiši v zvezek in samostojno reši. Ko končaš,
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svoje rešitve tudi preglej. V pomoč sta ti zadnji dve strani predstavitve. Mislim, da ne bo
pretežko, kajne?
Če boš imel/imela pri delu kakšno vprašanje, imaš spodaj tudi moj elektronski naslov, zato kar
pogumno, uporabi ga in mi pošlji sporočilo, če te kaj zanima. Na sporočilo ti bom z veseljem
odgovorila. VELIKO USPEHA PRI DELU!
To je za danes vse. Ostani zdrav/zdrava in pazi nase! Se slišiva ponovno v ponedeljek.
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