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ANGLEŠČINA – delo v 5. A in 5. B 
 

 

PONEDELJEK, 11. 5. 2020  

Pozdravljeni petošolci in petošolke! 

Kar dobro smo že vkorakali v mesec maj in verjamem, da ste trenutno kar malce obremenjeni z 

vsemi preverjanji in ocenjevanji, ki so pred vami. Nič ne skrbite, vse boste opravili, le nekoliko 

organizacije je potrebno. Najprej se loti enega predmeta, šele potem drugega. Zaupajte vase, 

ker zmorete marsikaj, le resno je potrebno pristopiti k vsaki obveznosti, ki vas čaka. 

V petek si pisal/pisala preverjanje znanja v obliki spletnega kviza, danes pa te čaka nova snov. 

Za začetek si oglej spodnji okvirček in preberi novo besedišče.  

in the sea 
(v morju) 

in the forest 
(v gozdu) 

in the zoo 
(v živalskem vrtu) 

in the house 
(v hiši) 

on the farm 
(na kmetiji) 

in the jungle 
(v džungli) 

in the sky 
(na nebu) 

in the cage 
(v kletki) 

in the mountains 
(v gorah) 

in the aquarium 
(v akvariju) 

in the ground 
(v tleh) 

in the meadow 
(na travniku) 

Kaj praviš, o čem bo danes tekla beseda? Kot si verjetno že ugotovil/ugotovila, danes se bomo 

pogovarjali o tem, kje živijo različne živali. Poleg zgoraj že omenjenih bivališč, poznaš še 

ogromno drugih (in the river – v reki, in the ocean – v oceanu, on the beach – na plaži, in the 

desert – v puščavi, in the animal shelter – v živalskem zavetišču, …)  

Lahko si ogledaš tudi spodnji posnetek in spoznal/spoznala boš še nekaj živalskih bivališč in 

njihovih poimenovanj v angleškem jeziku. 

Posnetek 1: https://www.youtube.com/watch?v=r_Fnk7dGq8U 
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IZDELAVA KARTIC 

Tudi danes si boš izdelal/izdelala slikovne kartice, ki ti bodo v pomoč pri tvorjenju povedi. 

Pripravi si 14 kartic. Dve kartici daj zaenkrat na stran. 

Na preostalih 12 kartic zapiši zgornja bivališča živali (zapis lahko dopolniš z ilustracijo, da si boš 

lažje zapomnil/zapomnila).  

Vzemi preostali dve kartici. Na eno zapiši live (živijo) in na drugo lives (živi).  

Poišči kartice, ki si jih izdeloval/izdelovala prejšnjikrat in si pripravi vseh 20 živali, ki si jih 

narisal/narisala.  

TVORJENJE POVEDI: 

ANIMAL - Žival GLAGOL (live ali lives) WHERE DO THEY LIVE? – Kje živijo?  

 

A shark lives in the ocean. 
 

 

Sharks live in the ocean. 
 

 

A bear lives in the forest. 
 

 

Bears live in the forest. 
 

 

A sheep lives on the farm. 
 

 

Sheep  live on the farm. 
 

Po pregledu zgornje razpredelnice, ugotoviš, da se tudi tukaj pri tvorjenju povedi izmenjujeta 

live in lives (zadnjič sta se eat in eats).  
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Live uporabljamo takrat, kadar govorimo o več živalih (npr. cats, pigs, butterflies, …), lives pa 

takrat, ko govorimo o eni sami živali (npr. a fox, a bee, an elephant, …) 

Preden pa začneš ustno tvoriti povedi s pomočjo kartic, ki si si jih izdelal/izdelala, poslušaj 

spodnji posnetek na YouTube-u. V veliki večini primerov prihaja do napačne izgovorjave besede 

LIVE in LIVES, zato sem vam nekaj primerov posnela. Posnetek lahko večkrat poslušaš, če želiš. 

Vendar, pazi! Vsakokrat moraš klikniti na spodnjo povezavo, posnetka samega z brskanjem po 

YouTube-u ne boš našel/našla, ker ni namenjen širši javnosti. 

Posnetek 2: https://youtu.be/S2yvG8lXeTk  

Zdaj pa vzemi kartice in tvori povedi po vzorcu. Enkrat tvori povedi za eno žival, spet drugič za 

več živali. Pazi na uporabo live oz. lives.  

PRIMERI: 

a) A cat lives in the house. OR/ALI Cats live in the house.  

b) A fish lives in the aquarium. OR/ALI Fish live in the aquarium. 

c) A tiger lives in the jungle.  OR/ALI Tigers live in the jungle.  

Za konec vzemi zvezek in napiši naslov »Where do animals live? – Kje živijo živali?«  

V zvezek prepiši bivališča živali, ki jih najdeš na začetku dokumenta (razpredelnica na 1. strani). 

Če želiš, lahko svoje zapise dopolniš tudi z ilustracijami bivališč živali. 
 

To je bilo za danes vse. Ne pozabi rešiti in oddati preverjanje znanja, če tega še nisi storil/storila. 

Lepo popoldne ti želim in se kmalu spet bereva.   
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