
1.teden 

Pozdravljeni, petošolci in petošolke! 

 Upava, da ste zdravi in v redu. Kar nekaj časa se ne bomo videli, vendar bomo 

vseeno ostali v stikih v mislih in si pošiljali pozitivne misli. Pazite nase in 

ostanite doma.  

V tem tednu sva za vas pripravili okvirne učne vsebine, s katerimi ste se z nama 

pri uri angleščine že srečali. Začeli bomo od začetka in najprej osvežili svoje 

znanje. Saj vemo, da je učenje angleščine lahko zabavno, kajne? Zato se bomo 

potrudili vsi, da nam bo zanimivo, vas pa prosiva, da postanete najini pomočniki 

na daljavo. Skupaj bomo zmogli, kajne?  

 

Učiteljici Mateja Breznik in Urška Lukan   

1., 2. in 3.ura 

 Nekomu v družini povej kateri letni čas je (SPRING, SUMMER, 

AUTUMN,WINTER), kateri mesec in kateri dan v tednu…  

 Prosi nekoga, da te posluša, ti pa mu povej vse kar veš o sebi (My name is…, 

My surname is…, I am … years old, I live in …, I am wearing…, I like…, I don't 

like…). Vse to nato  zapiši še v zvezek. 

 Izberi si enega družinskega člana in povej ter napiši kaj ima oblečeno ( She is 

wearing…, He is wearing…). 

 Izmisli si  10 računov in rezultat napiši z besedo (npr.15 + 30 = fourty – five) 

Števila lahko ponoviš tudi preko interaktivnih vaj. 
https://interaktivne-vaje.si/anglescina/vocabulary_1_5r/numbers_100_4_5r.html 

 Preko interaktivnih vaj, ponovi tudi abecedo. 
https://interaktivne-vaje.si/anglescina/vocabulary_1_5r/numbers_100_4_5r.html 

Če nimaš dostopa do računalnika, si izberi  predmetov v stanovanju/hiši, jih 

zapiši na listek in jih glasno črkuj. 

 Ponovi besedišče za družinske člane. Lahko kar ustno, lahko pa se poigraš še 

z interaktivnimi vajami: 
https://interaktivne-vaje.si/anglescina/vocabulary_1_5r/family_4_5r.html 

 

 

 

https://interaktivne-vaje.si/anglescina/vocabulary_1_5r/numbers_100_4_5r.html
https://interaktivne-vaje.si/anglescina/vocabulary_1_5r/numbers_100_4_5r.html
https://interaktivne-vaje.si/anglescina/vocabulary_1_5r/family_4_5r.html


 Ustno, s pomočjo slovarčka ponovi besedišče za hrano. Nato pa se lahko še 

malo poigraš na računalniku. 
https://interaktivne-vaje.si/anglescina/vocabulary_1_5r/food_5r.html 

 Poglej v vaš hladilnik/shrambo in v zvezek napiši 10 stvari, ki jih imate in 10 

stvari, ki jih nimate ( Pazi na uporabo SOME in ANY)! 

 Družinske člane vprašaj kaj imajo radi in česa ne marajo, nato zapiši v zvezek 

(npr: She/he likes oranges, but she/he doesn't like pears.) 

 

Verjetno bo za prvi teden kar dovolj materiala. Upava, da ti bo šlo dobro. 

Veliko uspeha ti želiva! 
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