
ANGLEŠČINA-5.A 

10. TEDEN 

 

Pozdravljeni učenci, 

začenja se že 10. teden pouka na daljavo. 

Tedenske naloge si razporedite na tri ure (toliko je pouka angleščine na teden), 

če pa vam bolj ustreza, pa jih lahko naredite tudi naenkrat.  

Prepričana sem, da imate še nekaj energije za šolsko delo in da naloge dobro 

opravite. V kolikor želite, da vam kakšno nalogo dodatno pregledam, mi jo brez 

problema pošljite. 

Tisti, ki mi še niste poslali opisa mesta, vas prosim, da to storite ta teden. 

 

NALOGE: 

 

1.) V učbeniku si na strani 93 oglejte nalogo 28 a. Če vam povezava na 

spletni učbenik deluje, jo poslušajte. Preberite vajo. 

V zvezek naredite vajo 28 b. Povedi napišite zase.  

 

PRIMER: 

 

My name is Tanja. 

My mum's name is Milena. 

We live in Slovenia. 

We sell teddy-bears. 

 

Sedaj pa napišite primer tako, da se bodo vse manjkajoče besede začele 

na isto črko (primer si izmislite): 

 

My name is Ema. 

My mum's name is Ester. 

We live in England. 

We sell eggs. 

 



2.) V učbeniku si na strani 94 oglejte nalogo 29.  Tabelo si prepišite  v zvezek 

in jo izpolnite. 

V zvezek nato napišite povedi za mesto Ljubljana in za London. 

Pomagajte si s sliko. 

 
PRIMER: LJUBLJANA   PRIMER: LONDON 

 

There is a zoo in Ljubljana.  There is the Buckingham Palace in London. 

 

3.) V učbeniku si na strani 94 preberite RAZGLEDNICE (vaja 30 

a).  

V zvezek napišite svojo razglednico. Uporabite: there is/are, 

stavbe, dejanja-kaj lahko počnemo, glagol can, kako se počutite 

v svojem mestu-občutja, kaj vidimo v mestu-you can see, …). 

Prosim, da mi razglednico pošljete v pregled do konca tedna. 

 

4.)  V učbeniku si preberite zgodbico MR. RICHY na strani 95. 

 

5.)  V kolikor imate družbo (brate, sestre, lahko pa vam pomagajo 

tudi starši) odigrajte priloženo igrico na strani 96 v učbeniku. 

 

6.)  DODATNE VAJE (neobvezno): UL-poklici. 

 

 



 


