UČIM SE DOMA 2 (23. 3. 2020 - 27. 3. 2020)
Pozdravljen(a).
Danes ti pošiljam gradivo za drugi teden »domače šole«. Razdelila sem ga v dva sklopa, da boš lažje
opravil(a) vse naloge. V tem tednu bomo zaključili z UNIT 3 in začeli z obravnavo UNIT 4, ampak greva
lepo po vrsti.
Vem, da imaš zdaj pri sebi vse, kar za angleščino potrebuješ in sem prepričana, da bo delo teklo kot
namazano :o). Naloge prosim rešuj sam, saj bova le tako vedela, kje si pri delu že popolnoma
samostojen(a), kje pa še potrebuješ mojo pomoč in vajo. Starše lepo prosi le, naj še vedno
pomagajo pri pošiljanju izdelkov na mail, kot so to že počeli v tem tednu in naj ti posodijo telefon ali
ti dovolijo poslati mail, če boš imel(a) zame kakšno vprašanje. Povej jim, da je učiteljica za to res
hvaležna. Moji kontaktni podatki ostajajo enaki.
Upam, da si dobro. Poskrbi zase in se imej lepo.
Tebi in tvoji družini želim vse samo najboljše.
Srečno!
Učiteljica Sintia

NALOGE
1. DAN
1. Naloga: WB: 52/27 – Pred seboj imaš Danijevo predstavitev igrač, pove pa tudi nekaj o svoji
najljubši igrači. V prostor zraven ti zapiši o svojih igračah. Seveda si pomagaj z Danijevim zapisom. Ko
z zapisom zaključiš, mi pošlji fotografijo na mail. Pregledano ti bom poslala nazaj.
2. Naloga: V zvezek napiši naslov Exercise in spodaj v slovenščini zapiši kratek sestavek o sebi. Vse
kar se ti zdi, da bi v angleščini že znal povedati o sebi. Zapišeš lahko, kako ti je ime, kje stanuješ,
koliko so star, kdo so tvoji prijatelji… Vključi tudi nekaj o živalih ali hišnemu ljubljenčku, igračah,… Ko
boš sestavek v slovenščini oblikoval in boš z njim zadovoljen, ga prevedi v angleščino. Pri prevodu
lahko uporabiš slovarček v WB, lahko si pomagaš s pravim slovarjem ali spletnim prevajalnikom.
Ko z delom v zvezku zaključiš, mi vse naloge fotografiraj ali skeniraj in mi jih pošlji na mail. Pregledano
ti bom poslala nazaj.
2. DAN
Danes bova spoznala oziroma ponovila temo o DRUŽINI. Vem, da o tem že kar nekaj veš, sem pa
prepričana, da bo kljub temu zanimivo.
1. Naloga: Prilagam ti zapis, ki ga prepiši v zvezek, ne pozabi, da pri novi enoti v zvezek zapišemo večji
naslov. Kot vedno velja, da se moraš v naslednjem tednu naučiti te besede izgovoriti in pravilno
zapisati.
2. Naloga: SB: 59/2 Preberi pogovor med Twig in Danijem. V zvezek napiši prevod pogovora.
3. naloga: WB: 54/1, 55/2
Ko z delom v zvezku zaključiš, mi vse naloge fotografiraj ali skeniraj in mi jih pošlji na mail. Pregledano
ti bom poslala nazaj. Rešitve za WB prilagam že zdaj.

UNIT 4: MEET

MY FAMILY (SPOZNAJ MOJO DRUŽINO)

FAMILY - družina
MOTHER (MUM) - mama
FATHER (DAD) - oče
SISTER - sestra
BROTHER - brat
BABY - dojenček
GRANDMOTHER (GRANDMA) - babica
GRANDFATHER (GRANDPA) - dedek
AUNT - teta
UNCLE - stric
COUSIN – bratranec, sestrična

CHILDREN - otroci
SON - sin
DAUGHTER - hči
PARENTS - starši
GRANDPARENTS – stari starši
HUSBAND - mož
WIFE - žena
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