
ANGLEŠČINA-6.A 

TEMA: ŽIVALI 

Pozdravljeni učenci, 

prvi teden dela na daljavo je za nami. Upam, da ste si za vikend vsaj 

malo odpočili in da se bomo vsi počasi navadili na novo situacijo. 

V aktivu tujih jezikov smo se dogovorili, da glede na razmere do 

nadaljnjega oddelkov ne bomo ločevali, prav tako ne bomo ločeno 

izvajali nivojske ure. V obeh oddelkih smo začeli z obravnavo nove 

lekcije: ANIMALS. 

Ponovili smo že živali, opis živali in dele telesa. Upam, da ste uspeli 

rešiti naloge in da niso bile preveč zahtevne. Vaše opise živali in vse 

ostale izdelke lahko mirno pošiljate na moj e-naslov: 

nevenka.sustesrsic@gmail.com. Tako jih bom lahko pregledala, 

popravila in vam svetovala spremembe. Prav tako mi pišite, če imate 

vprašanja, dileme, če potrebujete dodatna pojasnila ali pa dodatne 

naloge. Vaje v delovnem zvezku lahko mirno rešujete po svojih 

najboljših močeh. Priložila sem vam tudi splošna priporočila, kako se 

lotiti reševanja določenih nalog. Mogoče boste našli kakšne koristne 

informacije. 

1.) V delovnem zvezku najdete na str. 83, vajo 3. Poskusite 

zapisati dve živali, ki imata tak del telesa. 

Primer: horns-goat, ox, bull, cow 

2.) V delovnem zvezku poskusite rešiti miselni vzorec. V pomoč 

vam prilagam slovarček: 

- mammals-sesalci 

- amphibians-dvoživke 

- arthropods-členonožci 
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- reptiles-plazilci 

- salamander-močerad 

- angelfish- cesarček 

- dragon fly- kačji pastir 

- newt-pupek 

- toad-krastača 

3.) V učbeniku na str. 77, vaja 4 najdete besedilo, ki razlaga 

značilnosti različnih vrst živali. Če imate možnost besedilo poslušati, 

to storite in rešite nalogo. Nalogo lahko rešite tudi brez poslušanja, 

torej samo z branjem besedila. V kolikor je naloga za vas 

prezahtevna, jo izpustite. 

4.) Angleško abecedo poznamo. Poskusite najti vsaj eno žival za čim 

več črk abecede.  

PRIMER: 

A-ape 

B-bat 

C-cheetah 

… 

Bo šlo? 

Rešitve zapišite v zvezek. 

NEOBVEZNE VAJE 

5.) Za ZABAVO in DODATNO utrjevanje prilagam 2 igrici. Igrate ju 

s kocko. Ko pridete na ustrezno polje poimenujete žival ali odgovorite 

na vprašanje. 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.) DODATNE NEOBVEZNE UL in INTERAKTIVNE NALOGE 

najdete na spodnji povezavi: 

Še posebej priporočam UL-Animal world, kjer najdete tudi opise 

živali. 
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