
31. 3. 2020 

Navodila za delo 

Hello students! How are you? What’s the weather like today? Is it sunny, hot, 

windy, snowy, cold, rainy or warm? Učenci kakšno je vreme danes? Poiščite v 

svojem zvezku, kje smo zapisali besede s katerimi opisujemo vreme v angleščini 

in izberite ustrezno besedo za opis današnjega vremena.  

Še eno obvestilo. Z današnjim tednom vam bomo učiteljice angleščine podajale 

navodila za delo enkrat tedensko, ob TORKIH. Tvoja naloga, da si delo 

razporediš tako, da boš uspel narediti veliko in še več in si pridobil še več znanja. 

Vemo, da vi to zmorete! 

Vse rešitve za naslednji dve uri boš dobil naslednji teden v navodilih za delo. 

1) Pred kratkim smo stopili v novi letni čas. Za mnoge ljudi, eden najlepših, saj se 

narava prebuje in postaja toplo. V tretji enoti smo se učili tudi kako rečemo 

letnim časom po angleško. Na naslednji povezavi imaš vajo, v kateri boš angleške 

besede za letne čase ‘povlekel’ pod ustrezno slikico. Try it! Poskušaj. => 
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Seasons/Se

asons_in_English_dd12647dp  Če ti ne uspe odpreti povezave, odgovori na naslednja 

vprašanja: Which season is now? Which season is in July? Which season is in 

December? Which season is in October? *seasons = letni časi   *which = kateri 

2) Učenci, danes se bomo preselili na drugi konec sveta. Potovali bomo v Indijo in 

spoznali del njihove kulture in običajev. Na koncu današnjih navodil imaš 

zemljevid sveta, kjer si lahko ogledaš kako daleč je Slovenija (rdeča puščica) od  

Indije (na zemljevidu obarvana z oranžno).  

a) Odprite učbenike na str. 42, preberite naslov in si oglejte slikice. Ali veste 

kako rečemo po angleško kateri od stvari ali aktivnosti na slikah? (ples, poroka, 

prstan, zapestnica …) Skušaj jih poimenovati. Danes bomo spoznali dečka z 

imenom Raj in običaje njegove družine. Let’s find out more about Raj! LET’S 

EXPLORE! 

b) POSLUŠANJE (Listening): Poleg današnjih navodil je tudi avdio posnetek, ki ga 

boš sedaj poslušal. Ob poslušanju spremljaj besedilo in slikice v učbeniku. *Če 

nimaš možnosti prisluhniti besedilu, ne skrbi. Prosi koga od domačih, ki zna 

angleško, da ti prebere na glas. Če tudi to ni možno, pogumno in samostojno beri 

na glas.  ♪♪♪ 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Seasons/Seasons_in_English_dd12647dp
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Seasons/Seasons_in_English_dd12647dp


c) BRANJE (Reading): Read the text about Raj and his family’s tradition. Pri 

branju o Raju in njegovi družini bodi pozoren na besede, ki označujejo obleke in 

barve. Pomagaj si z besedami, kijih že poznaš. 

d) PISANJE (Writing): Besedilo preberi še enkrat in skušaj odgovoriti na 

naslednja vprašanja. Open your notebooks. Napiši datum in naslov današnje teme 

=> Read more! India. Nato skušaj odgovoriti na naslednja vprašanja. Svoje 

odgovore zapiši v zvezek.  

1) Where does Raj live? 2) What is he wearing? 3) Who are the people in picture 

number 2? 4) What is Tripti wearing? 5) What is Dev wearing? 6) Who are the 

people in picture number 4? 7) What are they doing? 

3) HOMEWORK: V DELOVNEM ZVEZKU naredi vse vaje povezane z Read more! 

India. (str. 79) 

 

 

EXTRA WORK:  

a) Danes je ob na sporedu RTV Slovenije, na prvem programu, posebna oddaja za 

otroke – IZODROM. Ne spreglej ob 9. 10. V današnji oddaji bodo govorili o 

pajkih in o svetu živali v angleščini. Poglej si jo in osveži svoje znanje iz prejšnje 

enote. Če boš imel čas, se lahko nekoliko pripraviš na oddajo. In sicer, v tvojem 

učbeniku na str. 56 bomo vstopili v kraljestvo živali. Oglej si slikice živali in 

angleške besede za dane živali. Veliko jih že poznaš od prej.  

b) Poleg današnjih navodil in zvočnega posnetka, je pripet še delovni list (PDF) z 

letnimi časi na katerem lahko utrjuješ zapis letnih časov. Če si ga ne moreš 

natisniti, zapisuj besede v zvezek z ustreznim prevodom. 

 

 



2. 4. 2020 

Navodila za delo 

Današnjo uro bomo začeli nekoliko bolj energično. Na povezavi, ki sledi, je 

pesmica ob kateri boš malce potelovadil. In sicer, gibali se bomo ob rimah. Ko boš 

slišal, lahko tudi prebereš, dve besedi, ki se rimata, boš telovadil. (EXERCISE!) 

Ko zaslišiš dve besedi, ki se ne rimata, bo zmrznil. (FREEZE!) => 
https://www.youtube.com/embed/cSPmGPIyykU  

Če nimaš možnosti ogleda, si boš pomagal s spodnjo slikico in navodilom za vadbo 

pod njo. Vaja se imenuje Jumping Jack poskoki. Vajo začneš tako, da stojiš 

vzravnano, nogi sta skupaj, roke visijo ob telesu. Nato sonožno skočiš v razkorak 

in obenem odročiš roki. Potem skoči nazaj v začetni položaj. Vajo izvajaj čim 

hitreje, pri tem pa pazi, da se s telesom ne nagibaš preveč naprej. Če zmoreš, jo 

izvajaj 60 sekund. Upam, da si se zabaval in tudi malce zadihal. Sedaj lahko 

začnemo.  

1) Upam, da so vam bili poročni običaji v Indiji zanimivi. A se kaj razlikujejo od 

naših običajev? V čem?  

Danes se bomo nekoliko bolj osredotočili na besede v zgodbi o dečku Raju in 

njegovi družini. Zato boš odprl svoj zvezek in nadaljeval s pisanjem, kjer si 

končal (odgovori na vprašanja).  

A) Zapiši si naslednje slovenske besede / besedne zveze in v besedilu najdi 

ustrezni angleški prevod: 

roke Moje ime je Raj. 

Jaz živim v Indiji.  To je moja sestra 

Tripti. 

posebna oblačila njen novi mož 

moj oče moja mama 

 

B) Sedaj si zapiši naslednje angleške besede / besedne zveze iz besedila in jih 

skušaj prevesti. Vse zapisuj v zvezek. Na prvo žogo, skušaj zapisati tiste besede, 

ki jih poznaš. Če je to le ena – SUPER! Z rednim delom in trudom bosta naslednjič 

že dve besedi, ki jih boš znal! Drugače si lahko pomagaš s slovarčkom, ki ga 

najdeš v delovnem zvezku ali s spletnim slovarjem. 

A wedding To paint An Indian dress trousers 

A gold coat rings A red shawl To dance 

A long scarf bracelets A white coat ceremony 

https://www.youtube.com/embed/cSPmGPIyykU


 

2) Ker smo danes veliko zapisovali in bili delovni, si zaslužimo še malo zabave. Kot 

vedno, na zabaven način skušamo osvežiti in utrditi naše znanje. Danes bodo to 

števila. Igrali se bomo NUMBER BINGO. Na naslednji povezavi: 

https://www.abcya.com/games/number_bingo klikni zeleno puščico (start). Nato klikni 

GO. Moraš izbrati skupino števil s katerimi se bomo igrali. Nam prideta v poštev 

dve skupini: 0-10 in 10-20. Lahko pa testiraš svoje znanje tudi z višjimi števili. Za 

tem izbereš težavnost. Prisluhni izgovorjenim številom in jih označuj na ekranu, 

vse dokler ne narediš BINGA. Če nimaš možnosti zaigrati igrico, zapiši v zvezek 

naslednja števila Z BESEDO; 12, 20, 8, 5, 15, 11, 19. 

 

3) HOMEWORK: UČBENIK (str.43; nal. 1, 2, 3) 

Za domačo nalogo boš prebral besedilo o dečku Jamesu in njegovi sestri Pauli, 

kjer James opisuje njihove šolske uniforme (a school uniform). Če najdeš kakšno 

besedo, ki je ne razumeš, jo poišči v slovarčku v delovnem zvezku ali v spletnem 

slovarju. (1) 

https://www.abcya.com/games/number_bingo


V drugi nalogi (2), boš v zvezek zapisal ali so trditve o prebranem besedilu 

TOČNE (true) ali NAPAČNE (false). Ne pozabi si v zvezek napisati tudi naslova 

Cavington Primary School (osnovna šola Cavington). 

V tretji nalogi boš po zgledu iz besedila, opisal deklico SUZY in njeno šolsko 

uniformo. Ko nalogo narediš, jo poslikaj in pošlji svoji učiteljici na elektronski 

naslov. Prosi starejšega brata ali sestro ozirom starše, da ti pomagajo pri tem.  

Tu so elektronski naslovi učiteljic: 

• Janja Štefanič Guštin: janja.stefanic@gmail.com 

• Maja Jelerčič Jesih: jelercic.maja@gmail.com 

• Marija Dragičević: marijadragicevic@gmail.com 

Upamo, da si odnesel s sabo veliko novega znanja in se ob tem še malce pozabaval. 

Ostanite zdravi in veseli. Stay healthy and happy.  

mailto:janja.stefanic@gmail.com
mailto:jelercic.maja@gmail.com

