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Razred: 6. a 

V učbeniku na straneh 68 in 131 si poglej besedišče povezano s hrano. 

Izpiši besede v zvezek in jih razvrsti v različne smiselne skupine (npr. fruit, meat, dairy products, desserts …) in v vsako 

skupino dodaj še kakšno novo besedo. 

V učbeniku na strani 69 reši nalogo 4. Dialog preberi, lahko pa ga tudi poslušaš prek spletnih 

povezav iRokus.si  in iRokusPlus.si .  

Vstavi manjkajoče besede. Pomagaj si z besedilom pri nalogi 5. 

V učbeniku na strani 69 reši nalogo 7 in v zvezek napiši sestavek o svojih prehranjevalnih navadah. 

Reši naloge v delovnem zvezku do strani 49. 
 

Razred: 6. b in 6. c 

Drage učenke in učenci, 

v tretjem tednu šole na daljavo se delo seli v spletno mesto padlet, kjer boste lahko tudi vi objavljali svoje izdelke. 

Navodila za ves teden, razdeljena na 4 šolske ure, najdeš tako, da klikneš na spletno povezavo. 

V stolpcu Angleški jezik 6. B, 6. C najdeš navodila za 4 učne ure v tem tednu. Do priloženih učnih listov prideš tako, da 

nanje klikneš, nato se odpre razširjena stran, ki si jo lahko naložiš tudi na računalnik.  

Do spletnih strani prideš tako, da klikneš na spletno povezavo. 

Natančno preberi navodila v stolpcu splošna navodila. 

Svoje izdelke lahko naložiš v zadnji stolpec na desni (students posts), tako da klikneš v ustrezen predalček. Lahko pa vse 

naloge rešuješ tudi v zvezek, naloge bomo skupaj pregledali, ko se vrnemo v šolo. 

Nekatere naloge niso obvezne, ponujene so tistim, ki delate hitreje in imate možnost uporabe računalnika dalj časa. 

Označene so z zvezdico. Naredi toliko, kolikor zmoreš v enem dnevu in ne pozabi na zdravje in sprostitev. 

Vaše oddane naloge bom prebrala, po možnosti tudi pregledala. 

Za vsa dodatna pojasnila sem na voljo na e-poštnem naslovu boza.krajcer(at)oslag.si. 

 

Razred: 6. d in 6. e 

Na spletni povezavi te čaka preverjanje znanja z rešitvami in vaje za utrjevanje znanja. Preverjanje si lahko natisneš ali 

rešuješ prek računalnika. V primeru težav ali vprašanj mi lahko pišete na e-poštni naslov lea.lenart(at)oslag.si. 

 

 

 

 

(*Potrebna registracija za brezplačno uporabo.) 

 

 

https://rokus-klett.us8.list-manage.com/track/click?u=5df0c03e7c91b7cd9f1d96f6f&id=e430810be8&e=35dd053aba
https://rokus-klett.us8.list-manage.com/track/click?u=5df0c03e7c91b7cd9f1d96f6f&id=30cf46d399&e=35dd053aba
https://padlet.com/bkrajcer/wdxzikexny11
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ZVp38OMBpTm8ZXQJfiAbXBbD8o5-iCPS

