6. razred
3. teden: 30. 3. - 3. 4. 2020
Tudi ta teden bomo nadaljevali z raziskovanjem 4. lekcije!
Ponedeljek,
30. marec 2020

Odpri si priponko HOW MUCH-HOW MANY-SOME-ANY in
natisni list. Reši naloge ter list prilepi v zvezek. Če lista ne moreš
natisniti, nič hudega. Vaje prepiši v zvezek.

Torek,
31. marec 2020

Oglej si posnetek:
https://www.youtube.com/watch?v=oz5VMD4gT60
PPT: FOOD CONTAINERS - prepiši in preriši si powerpoint v
zvezek in sproti rešuj. Lahko seveda tudi izrežeš slike iz reklam in
jih prilepiš zraven. Po vsaki drsnici imaš tudi rešitve, da si preveriš
odgovore.
Učbenik str. 49 - v zvezek reši vaje 4a, b, c (4b le prepišeš)
DZ str. 38, vaja 3 in str. 39, vaja 4.

Sreda,
1. april 2020

Učbenik str. 49, vaja 5a:
Ogledaš in glasno prebereš nakupovalni seznam.
V zvezek napišeš naslov THE SHOPPING LIST (listening exercise)
in narediš vajo 5a, kot kaže primer, torej napišeš koliko česa
morata Emma in Jake kupiti (3 packets of soup, 2 cartons of apple
juice, itd.) - uporabljaš food containers, ki si jih spoznal-a včeraj.
Nato poslušaš posnetek na povezavi (page 49, ex. 5b):
https://elt.oup.com/student/project/level2/unit4/audio?cc=si&sel
Language=en
Kaj vse sta kupila narobe? Napiši v povedih, kot kaže primer pri
vaji 5b.
DZ str. 39, vaje 5, 6 in 7.
Odpri si priponko FOOD CONTAINERS exercise in prepiši vajo v
zvezek ter jo reši.

Petek,
3. april 2020

Učbenik str. 50: EMMA'S APPLE CRUMBLE
Oglej si stran. Kaj vidiš?
Poslušaj in preberi si recept (page 50, ex. 1b):
https://elt.oup.com/student/project/level2/unit4/audio?cc=si&sel
Language=en
Prepiši naslov in recept v zvezek. Z barvo si označi/obkroži
naslednje besede:

Ingredients, peel, slice, put, boil, mix, pour, a dish, cover, flour,
mixture, oven, serve.
Te besede so vse v povezavi s kuhanjem, zato jih spodaj še enkrat
prepiši in prevedi v slovenščino. Pomagaj si z besedilom,
računalnikom ali slovarjem.
Nato reši vajo 2a: oglej si sličice in za vsako sličico napiši, kaj
Emma dela na njej (ne pozabi, da za opisovanje slik uporabljaš
Present Continuous!) - naj bodo v pravilnem vrstnem redu, kot bi
si sledile v receptu.
Vaja 2b - besede prepiši in prevedi.
Reši vaje v DZ str. 40.

Če imaš kakršno koli vprašanje glede snovi, pa seveda veš, da nama lahko pišeš na
mail: maja.skakic@guest. arnes.si (6. a) in dolores.malic@guest.arnes.si (6. b)

Pripravili: učiteljici Maja Skakić in Dolores Malić

