
DELO NA DALJAVO 

 

Pozdravljeni! 

 

Danes se bomo učili o vremenu. Ali imaš raje toplo, sončno vreme ali zimsko vreme? 

Morda ti je vseeno? Ali te je strah nevihte? Ali kdaj spremljaš vremensko napoved? 

Poglejmo, kaj nam nudi 6. enota. 

 

Sreda, 6. 5. 2020 – Petek, 8. 5. 2020: UNIT 6_Weather 

 

V tej enoti se bomo učili: 

 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.  
 

Začnimo na začetku – poimenovanje vremena. 

 

1.) Predlagam, da si najprej ogledaš besedila in naloge v učbeniku na str. 104 / nal. 4, 

str.106 – 107 / nal. 9 – 11.  

 

2.) Če imaš možnost, besedila poslušaj in ponavljaj.  

 

3.) V delovnem zvezku so naloge za utrjevanje na str. 103 / nal. 3, 5, 6; str. 105 / nal. 

10, 11.  

 

4.) Naloga 11 v DZ na str. 105 je nekoliko razširjena tudi v prilogi. Razpredelnico 

izpolnjuješ vsak dan – po navodilu. 

 

5.) V zvezek napiši naslov Unit 6: Weather. Prepiši besedilo »Twig's Lighthouse«; 

nahaja se v delovnem zvezku, na vrhu strani 105 . 

 

 

 

 

 

 



Ali veš…. 

Maj ali veliki traven (izvirno slovensko ime)  je peti mesec v gregorijanskem koledarju, z 
31 dnevi. Maj je dobil ime po rimski boginji Maji. Maja je bila rimska boginja pomladi in 
rodovitnosti. Rimljani so jo počastili tudi tako, da so najlepšemu mesecu v letu dali njeno 
ime. 
 
Nekaj pregovorov za mesec maj: 
  

 Ako prvega maja dan dežuje, dobro letino oznanjuje.  

 Če je Velikega travna lepo, je dobro za kruh in seno.  

 Filip napija, Zofija popija.  

 Veliki traven moker, Rožnik pa mlačen, kmet bo to leto žejen in lačen.  

 Če maj se z vročino začenja, mraz se po Urbanu rad ne jenja.   

 Velikega travna mora biti tri dni mrzlo, če ni na začetku, bo na koncu tako.  

 Če je Velikega travna dosti dežja, bo jeseni tudi dosti blaga.  

 Kadar pride mesec maj, vpraša, če je še v kašči kaj.  

 Dež ob vnebovhodu za košnjo ni pogodu.   

 Sveti Pankracij, Servacij in Bonifacij so ledeni možje, če prej ni slane bilo, tudi 

     pozneje ne bo mrzlo.   

 Če se Pankracij (12.5.) na soncu peče, obilo mošta v sod priteče.  

 Če je pred Servacem poletje, mraz rad pritiska na cvetje.   

 Po svetmu Servati ni mraza se bati.   

 Če Zofija (15.5.) zemljo poškropi, Vreme poleti prida ni.  

 Hladen majnik ti gotovo da slame dosti in tudi sena.  

 Majnika dosti dežja, obeta jeseni dosti vsega.  

 Velikega travna če pogosto grmi, se kmet dobre letine veseli.  

 O Urbanu se mora trta videti s hriba v hrib.  

 Če na Urbana (25.5.) sonce sije, Jeseni polne sode nalije.  

 Velikega travna mokrota, malega srpana suhota.  

 Veliki traven moker, rožnik pa mlačen, kmet bo to leto žejen in lačen.  

 Kocjan (31.5) gobe seje in v zemljo da, Primož pa pobrana.  

 

Ni kaj, vreme je pomembno! 

 
Pripravila: Tjaša Milijaš 


