
5. r.   ANGLEŠČINA -  25 . 5.  2020 

UČNA TEMA: MY FRIEND'S DAY 

1.MY FRIEND'S DAY:  

Zadnjič smo povedali, da pri opisu dneva, v 3. osebi ednine (HE/SHE), glagolu v 

trdilni obliki dodamo končnico S ali ES.  

PRIMER: Tom GOES to school at seven o'clock. 

 Poglej in ponovi  zapiske od zadnjič  (19.5. 2020).  

PRIMERI, dodajanja končnice s, es. 

 ZAPIS V ZVEZEK: MY FRIEND'S DAY-Prijateljev dan 

Opiši dan svojega prijatelja / ice ali dan sestre/brata/mame/očeta. Zapiši vsaj 

sedem povedi in uporabi čim več različnih dejavnosti ter uro kdaj kaj počne. Pazi 

na končnico s, es. 

PRIMER: My sister Špela wakes up at 8 o'clock… 

 

2. DZ – STR. 49 / 2 WRITE - Zapiši. 

 

3. UČB. – str. 59 / 3, 4 Oglej si sličici in preberi besedilo v oblačkih.  

Nato v DZ, na str. 81 (preverite, če imate vi na kateri drugi strani) izreži oba 

kroga. Po želji lahko pobarvaš. Kroga položi drug na drugega (manjšega na 

večjega) kot kaže slika v UČB-str. 59. Če imaš možnost ju z buciko / žebljičkom 

pritrdi skupaj.  

Nekoga od domačih prosi, da se s tabo igra igro. Lahko se igraš tudi sam. 

Poimenuješ ustrezno dejavnost in uro, ki ju vidiš na sliki na krogu. 

 

Uspešno reševanje, učiteljica Katarina Zdolšek 

 

 



POVRATNE INFORMACIJE / OPOMBE ZA 18. In 19. 5 

Po pregledu vaših poslanih rešenih nalog sporočam naslednje opombe 

oziroma opažanja: 

 Bodite pozorni na pravilen zapis posameznih besed. Namreč nekateri ste 

površni in napačno prepisujete. 

 Pazite na LEPOPIS. Pri jezikih je zelo pomembno, da se trudite čim lepše 

pisati, namreč ni vseeno ali je črka o ali a. Pišite prosim čitljivo, razločno in 

lepo. Naslovi so zapisani z rdečo barvo in ostalo z nalivnim peresom. 

 Naučite se zapisati uro, kdor se še ni. Pozorni bodite na zgornjo 

vejico/apostrof, pri polni uri. (It's seven o'clock). Nekateri jo še vedno 

pozabljate. 

 QUARTER-četrt – nekateri napačno zapisujete in tudi izgovarjate. Še enkrat 

poslušajte posnetke preteklih gradiv, kjer je izgovorjava posameznih ur. 

 Ko rešujete oziroma zapisujete v zvezek, je najprej potrebno zapisati naslov. 

Nekateri ga pozabite. Prav tako si označite stran učb., kadar je kakšna naloga 

od tam. 

 

Lep pozdrav, učiteljica Katarina Zdolšek 

 

 


