
ANGLEŠČINA-6.A 

TEMA: ANIMALS-ZOO 

Pozdravljeni učenci,  

pa smo prišli do petka in s tem se zaključuje drugi teden učenja na 

daljavo. Pošljite mi kakšen izdelek, mnenje, vprašanja na e-naslov: 

nevenka.sustersic@gmail.com.  

Prosila bi vas tudi, da mi sporočite, če uspete narediti naloge, 

prepisati snov, ali bi želeli še kakšen UL, ali bi raje rešili kakšno 

nalogo več v delovnem zvezku. Je nalog preveč/premalo?  

Tisti, ki ste sposobni, snov razumete in imate dovolj časa, lahko 

naloge v delovnem zvezku mirno rešujete. 

Počasi začenjamo z opisovanjem živalskega vrta. 

1.) V učbeniku na str. 78 in 79 si preberite besedišče  

(vaja 6 in 7) 

Vajo 6 lahko poslušate, če vam povezava na e-učbenik deluje. V 

nasprotnem primeru si oglejte TIMETABLE (razpored/urnik 

živalskega vrta). Oglejte si, katere živali lahko vidite v posameznih 

področjih. 

V pomoč ti pošiljam razlago besed. Te besede zapiši v zvezek: 

ZOO-živalski vrt 

- Opening time-odpiralni čas 

- Big cats-velike mačke 

- Aviary-ptičja kletka 

- World of insects-svet žuželk 

- Touch me-dotakni se me/pobožaj me 

- Zoo staff-osebje živalskega vrta 

- Feed me-nahrani me 

- Riding for fun-jahanje za zabavo 

- Endangered species-ogrožene živalske vrste 
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- Life in the past-življenje v preteklosti 

- Closing time-zapiralni čas 

- Moonlight world-svet teme 

- Polar area-polarno območje 

- Acquarium-akvarij 

- Extinct animals-izumrle živali 

- Forest-gozd 

- Pool-bazen 

- Reptile pavillon-paviljon plazilcev 

- Desert area-območje puščave 

 

2.) Sedaj pa zabavni del.  

V zvezek boste čez dve strani NARISALI VAŠ ŽIVALSKI 

VRT, ki ga bomo kasneje opisovali. Narišite in pobarvajte čim 

več vrst živali, območij (velike kletke, akvarij, polarno 

območje, …), različnih prostorov.  

Za model si lahko vzamete sliko iz učbenika, str. 79.  

Bodite pozorni na to, da so posamezne kletke/prostori ena 

poleg druge, ena za/pred drugo, nasproti, na levi in na desni 

strani, v sredini, …  

To je pomembno, saj bomo pri opisu uporabljali tudi 

PREDLOGE (behind/in front of/between, on the left/right, 

opposite, in the middle, …). 

 

VELIKO ZABAVE! 

 

 

 

 


