
POUČEVANJE NA DALJAVO - 5.razred – 5. teden 

(14. 4. – 17. 4. 2020) 

Pozdravljeni, moji petošolci! 

 

Za nami je podaljšan prazničen vikend in upam, da ste si odpočili od šole.  

 

V prejšnjem tednu ste reševali naloge za utrjevanje in ponavljanje v svojih 

delovnih zvezkih, poslala pa sem vam tudi dodatne vaje za utrjevanje. Kot smo 

dogovorjeni, vam tokrat pošiljam rešitve za vse naloge. Zato hitro v roke rdeče 

pisalo, preglejte vse naloge prejšnjega tedna in morebitne napake popravite. 

Saj veste, tudi to je eden od načinov učenja.  

 

V nadaljevanju pa boste našli še nekaj vaj in nalog, s katerimi boste utrdili svoje 

znanje iz lekcije In the town. Dela ni veliko, seveda pa si ga razporedite tako, 

kot vam najbolj ustreza.  

 

Your English Teacher Tanja 

 

 

 

 

 



REŠITVE ZA NALOGE IZ PREJŠNJEGA TEDNA –DELOVNI ZVEZEK:  

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REŠITVE ZA NALOGE IZ PREJŠNJEGA TEDNA –VAJE ZA UTRJEVANJE:  

 

 

 

2. Match. Poveži. Pazi na uporabo ednine in množine. Povedi zapiši v zvezek.  

 

 

 

 

 

 

 

There's a library in the town. 

There are some monkeys at the zoo. 

There are some buses at the station. 

There's a car in the street. 

There are some tables in my classroom. 

 

Pri rešitvah zadnje naloge sem vam dodala še dve besedici, ki ju morda še niste 

poznali, sta pa bili v mreži.  

 

      There's a  

   There are some 

library 

          monkeys 

            buses 

             car 

            tables 

at the zoo 

          in the street 

          in my classroom 

              in the town 

            at the station 



 

 

Zdaj, ko si pregledal/-a vse naloge in popravil/-a morebitne napake, pa je čas za 

nove vaje.  

Če se spomniš, si zadnjič v svoje zvezek pisal/-a vprašanja in odgovore, kako 

greš v šolo. Poišči povedi v zvezku in jih še enkrat preberi.  

Primer: How do you go to school?   I go to school by car.  

 

Spodaj imaš 5 različnih sličic. V zvezek napiši naslov: EXERCISE in pod ta naslov 

preriši spodnje sličice ter ob njih zapiši povedi. Prvi primer je zapisan, dopolni 

samo prevozno sredstvo.  

 



Potem pa boš v zvezek rešil/-a še naslednjo nalogo. Podobno nalogo si že 

reševal/-a na enem od prejšnjih učnih listov. Spodaj imaš 5 povedi. Pri vsaki 

povedi najprej besede postavi v pravilni vrstni red, nato pa povedi zapiši v 

zvezek in jih prevedi.  

 

 

Za konec reši še naloge v delovnem zvezku na strani 42 in 43. 1. nalogo bomo 

tudi tokrat naredili malce drugače, ker bi jo sicer v šoli poslušali. Spodaj imaš 

sliko in pri vsakem otroku obkroženo eno prevozno sredstvo. V zvezek boš 

zapisal/-a, kako gredo v šolo Ben, Emily, James in Rosie. Prvi primer samo 

prepišeš. Sem ga zapisala že jaz, da ti bo v pomoč.  

 

Ben: I go to school by bus.  

 



Pri 2. nalogi malo razmigaj možgančke in izračunaj, koliko dečkov in deklic iz 

Pollyinega razreda hodi v šolo peš. Natančno preberi, kaj je zapisala Polly in 

seveda dopolni tudi stolpični prikaz.  

Na strani 43 pa boš, podobno kot Polly, naredil/-a prikaz za svoj razred. Čeprav 

ste že cel mesec narazen, se zagotovo še spomniš svojih sošolcev in veš, kako 

običajno prihajajo v šolo. Kdo večinoma pride a kombijem, kdo z avtom in kdo 

peš. S kolesom ne prihaja nihče od vas. V razpredelnico pod ustrezno kategorijo 

zapiši imena sošolcev, nato pa spodaj izpolni še stolpčni prikaz. Če znaš, dopolni 

še besedilo o svojem razredu. Lahko si pomagaš z zapisom od Polly na prejšnji 

strani.  

To bi bilo vse za ta teden. Če imaš čas, seveda še vedno lahko znanje utrjuješ z 

interaktivnimi igrami, ki sem jih poslala v prejšnjem tednu.  

Veliko uspeha ti želim!  


