Pripravili: Darja Pipuš (darja.pipus@guest.arnes.si)
in Martina Ostrožnik (martina.ostroznik1@guest.arnes.si)
5. TEDEN DOMA
URA
15.

DATUM
20.4.

TEMA
PREVERJANJE ZNANJA

Ta teden bomo preverili, kaj smo se naučili na daljavo. Odpri dokument Preverjanje e-učenje TJA 5.r.
Dokument lahko izpolniš na računalniku. Zgoraj klikni na nalivno pero (glej sliko), nato se pomakni na črte in
izpolni dokument (glej sliko).

Če želiš in lahko, lahko dokument tudi natisneš in ga rešiš ali prepišeš v zvezek. Ko boš končal, ga shrani pod
svojim imenom in priimkom ter pošlji svoji učiteljici za angleščino, rešitve pa dobiš naslednji teden.
Preverjanje pošlji do konca tedna, to je 24.4.
Na spletni strani je tudi dokument Ang. dodatne urice 5.r, kar je naš dopolnilni in dodatni pouk. Če
obiskuješ dodatni in/ali dopolnilni pouk, ga odpri in reši.

Pripravili: Darja Pipuš (darja.pipus@guest.arnes.si)
in Martina Ostrožnik (martina.ostroznik1@guest.arnes.si)

16.

URA DATUM
22.4.

TEMA
JOBS

Zadnjič smo brali o Stevu in njegovi hčerki Jessici. Kaj je Steve po poklicu?
Poišči PowerPoint Jobs in/ali si oglej video o poklicih:
https://www.youtube.com/watch?v=sRKIhkH5Ryo
Na koncu videa in Powerpointa so vprašanja, v zvezek napiši naslov JOBS, prepiši vprašanja in na njih
odgovori. Imena poklicev napiši z drugo barvo, z veliki tiskanimi črkami, lahko jih tudi prevedeš in/ali narišeš.
Spodaj na sredino napiši, kaj si ti želiš postati, ko boš odrasel:
I WANT TO BE A/AN… in se nariši.

17.

URA DATUM
23.4.

TEMA
JOBS

Katere vse poklice poznaš? V zvezek napiši naslov 100 KIDS JOBS in poklice:
A DOCTOR - ZDRAVNIK
A VET - VETERINAR
A FOOTBALL PLAYER - NOGOMETAŠ
A CASHIER - PRODAJALEC
AN ACTOR - IGRALEC
A PIRATE – GUSAR
A SCIENTIST – ZNANSTVENIK
A POLICE OFFICER – POLICIST
A TEACHER - UČITELJ
Nato si oglej video, v katerem 100 otrok pove, kaj si želijo postati, ko bodo veliki:
https://www.youtube.com/watch?v=RUup841pZrs&t=114s
Pozorno poslušaj (lahko večkrat) in si poleg besed zapiši, koliko otrok si želi postati zdravnik, veterinar,
igralec nogometa, igralec, učitelj, itd. Če ti bo uspelo, poskusi najti še več poklicev, ki niso zgoraj napisani in
jih dopiši ter zraven napiši število otrok, ki to želijo postati.

Have a nice week,
Miss Darja & Miss Martina
Če želiš, nama lahko kaj od opravljenega dela pošlješ v pregled. Če potrebuješ pomoč ali imaš
kakršnokoli vprašanje, nama prav tako piši.

