
DELO NA DALJAVO 

 

Pozdravljeni! 

Najprej vas vse pohvalim za dobro pripravljenost in odlično znanje. Kar tako naprej. 

Prvi korak je vedno najtežji, vsak naslednji je lažji. Vsak napor nas utrdi in največ 

nauči. 

Še vedno velja: rešuj po svojih (z)možnostih, potrudi se. Nič ni narobe, če ne razumeš 

takoj. Vaja dela mojstra, če mojster dela vajo. 

Mi pa nadaljujemo z vremenom.  

Sreda, 20. 5. 2020 – Petek, 22. 5. 2020: Weather 

Kako napredujemo? Zdaj že znamo: 

 

 poimenovati vreme;  

 pogovarjati se o vremenu;  

 opisati vreme;  

 vprašati in odgovoriti po vremenu;  

 poročati o vremenu;  

 poimenovati letne čase;  

 primerjati vreme v različnih letnih časih;  

 povedati, kaj lahko počnemo ob različnih vremenskih prilikah;  

 poimenovati nekatere praznike v letu in kaj počnemo ob teh praznikih;  

 odgovoriti na vprašanja po prebranem besedilu;  

 povezati dele besedila po poslušanju zgodbice;  

 razvrstiti dele besedila zgodbe v pravilni vrstni red. 

 

Pri zadnji nalogi si moral/a prebrati besedilo Drippy the Raindrop – Water Cycle, 

poenostavljeno besedilo o vodnem krogu. Zelo raznoliko vreme in kar nekaj dežja je 

bilo v mesecu maju, tako da si lahko lažje predstavljaš, kako poteka vodni krog.  

Slovarček: 

Drip – kapljati (Drippy – kot ime za kapljico) 

Vapour – para, hlapi 

Cool off – ohladiti se 

Raindrop – dežna kaplja 

Suddenly – nenadoma 

To bounce - odbijati 

Puddle – luža 

Move faster and faster – premika hitreje in hitreje 

Excited – navdušen 

Float - pluti 

River – reka 

 

 



Rešitev (uč. str. 105, nal. 8): 

4. 3. 

5. 2. 

6. 1. 
 

Nove naloge: 

1.) Reši nalogi v DZ, str. 104, nal. 7, 8. Potem še enkrat preberi besedilo v učbeniku, 

str. 105, nal. 8.  

2.) V učbeniku, str. 103, nal. 3, si oglej slike in ugibaj o zgodbi. Zgodbo nato preberi v 

DZ, str. 102, nal. 2. Če imaš možnost, poslušaj besedilo, vadi, ponavljaj.  

3.) Naloge, ki jih lahko še rešuješ: DZ, str. 104, nal. 9; učbenik, str. 104, nal. 5, 6. 

 

Učbenik, str. 104, nal. 6 

Če ti bo v pomoč: natisni, izreži, prestavljaj. Besedilo lahko tudi prepišeš na listke, da 

lažje iščeš pravilni vrstni red.   

 

 Twig: It’s cloudy, warm and no wind. You know, I don’t like wind.  

 Twig: It’s OK. At least for me. 

 Tina: Fine! What’s the weather like today? 

 Tina: Oh, it sounds fine for me, too. Thanks, Twig.  

1 Twig: Good morning, Tina. It’s time to get up. 

 Twig: Come on, then. Breakfast is waiting for you. 

 Tina: What do you mean by OK? 

 

P.S. 

Pa še čisto prava mavrica. 

 

 

 

 

 

 

Pripravila: Tjaša Milijaš 


