
Drage učenke, učenci, spoštovani starši.  

 

Pred vami so navodila in gradiva za delo pri predmetu angleščina.  

Obsega vsebine za dve šolski uri, in sicer za teden od 16. 3. do 20. 3. 2020. Delo si lahko razporedite sami. Da vam bo lažje, bom podala natančna 

navodila dela po korakih.  

 

Na začetku pa še nekaj splošnih navodil. 

Tako kot pri pouku tudi pri učenju doma uporabljate učbenik, delovni zvezek in zvezek. Vsa dodatna gradiva vam bom posredovala za vsak teden 

posebej.  

Učne liste si lahko, v kolikor imate to možnost, natisnete in prilepite v zvezek, lahko pa snov prepišete. Na ta način si boste nove snovi bolje 

zapomnili. Kontaktirate me lahko po eAsistentu ali po elektronski pošti ( kovacic.tamara.os@gmail.com ). Nanj mi boste poslali slike ali 

skenirane kopije (to velja za tiste, ki takšno možnost imate) za tiste naloge, pri katerih bo to posebej navedeno (na ta način bom lahko tudi sama 

bolje spremljala vaše sprotno delo). Kdor nima dostopa do interneta, naj vestno opravi naloge, kar bom preverila ob vrnitvi v šolo. Na podan e-

naslov pa me seveda lahko kontaktirate, če boste naleteli na kakršno koli težavo ali boste imeli vprašanja v zvezi s snovjo, če nečesa ne boste 

razumeli ali ne boste znali. Ves čas učenja na daljavo vam bom na voljo.  

 

Uspešno delo vam želim in ostanite zdravi. 

 

Vaša učiteljica Tamara Kovačič 

 

 

mailto:kovacic.tamara.os@gmail.com


1. URA (PREDVIDENA ZA PONEDELJEK, 16. 3. 2020) 

 

Nazadnje smo spoznali nekaj novih besed, ki so se navezovale na pohištvo, ki ga najdemo v sobi. S to snovjo bomo sedaj nadaljevali. Korake dela bom 

označila s števili od 1 naprej. Tako bo natančno določeno, kako naj poteka tvoje delo.  

 

1. Najprej ponovi besede, ki smo si jih zapisali v zvezek. To lahko storiš tako, da si pomagaš s sliko v učbeniku na strani 44 ali pa poimenuješ pohištvo in 

predmete, ki jih imaš v svoji sobi (pri tem lahko uporabiš učbenik in si pomagaš).  

 

2. Na naslednji strani se nahaja sličica s poimenovanji pohištva in dodatnimi besedami. To sličico si natisni, če imaš to možnost. Sicer si v zvezek nariši 

sliko sobe in nato ob sliki pripiši besede. Spodaj pa je podana tudi razlaga besed v slovenščini, kar si lahko prepišeš, da bo lažje razumljivo. Na sliki je 

tudi veliko dodatnih besed. Osnovne besede so označene z eno *. Zahtevnejše pa z dvema ** ali s tremi ***, to so besede, ki so dodatne in so 

namenjene tistim, ki želite vedeti več. NASLOV V ZVEZKU: IN THE BEDROOM  (v zvezek si prepišeš osnovne besede) 

 

Osnovne besede  Zahtevnejše besede  

* BED – POSTELJA *** BEDSIDE TABLE – NOČNA OMARICA 
* POSTER – PLAKAT ** ALARM CLOCK – BUDILKA 

* RUG – PREPROGA (OBSTAJA TUDI IZRAZ CARPET) ** BLANKET – ODEJA 
** WARDROBE – GARDEROBNA OMARA  ** PILLOW – VZGLAVNIK  
* SHELF – POLICA (*** SHELVES - POLICE) *** DRAWER - PREDAL 

* CURTAIN – ZAVESA (** CURTAINS - ZAVESE) *** CHEST OF DRAWERS – PREDALNIK  
* LAMP – SVETILKA *** DRESSING GOWN – JUTRANJA HALJA  
* DESK – PISALNA MIZA *** SHEET – RJUHA  

* CHAIR – STOL  ** CUPBOARD – OMARA  
 

 



 



3. Sedaj se bomo naučili, kako v angleščini povemo, kje se neka stvar nahaja. Besede, ki nam to povedo so PREDLOGI (V ANGLEŠČINI SE TE BESEDE 

IMENUJEJO PREPOSTIONS). Za lažjo predstavo je dodana sličica, zraven pa tudi slovenska razlaga besed. To sliko si natisni ali preriši v zvezek in 

zraven dopiši slovenske prevode. Pod sličico pa zapiši še stavke. NASLOV V ZVEZKU: PREDLOGI 

 

* IN – V 

* ON – NA 

* UNDER – POD  

* NEXT TO – POLEG  

BEHIND – ZA 

IN FRONT OF – PRED  

BETWEEN – MED  

* The ball is in the box. (Žoga je v škatli.) 

* The ball is on the box. (Žoga je na škatli.) 

* The ball is under the box. (Žoga je pod škatlo.) 

* The ball is next to the ball. (Žoga je poleg škatle.) 

The ball is behind the box. (Žoga je za škatlo.) 

The ball is in front of the box. (Žoga je pred škatlo.) 

The ball is between the boxes.  (Žoga je med škatlama.)



 

4. V zvezke odgovoriš na vprašanja. Potrebuješ učbenik, in sicer naloga 2, na strani 45. Spodaj sem zapisala vprašanja na katera odgovoriš, najprej v 

pisni obliki, to pomeni, da jih zapišeš v zvezek. Nato jih povadiš še ustno na glas. Zapisala sem tudi primer, kako nalogo rešiti. V učbeniku si oglej vse 

sličice in nato dopolni spodnje tabelo tako, da odgovoriš na vprašanja, kot je prikazano v primeru. Primer, ki je obarvan z modro, si prepiši v zvezek. 

Slika 1:  

Vprašanje: Where is the bin?             (Kje je koš za smeti?)     WHERE  TO JE VPRAŠALNICA IN POMENI KJE 

Odgovor: It's in the wardrobe.           (Koš je v omari.)             IT'S  TO JE KRAJŠI ZAPIS OD IT IS IN POMENI ONO JE 

 

Picture 1 – slika 1  
 
Where is the lamp?  
 
______________________________________________ 
 

Picture 3 – slika 3 
 
Where is the plant?  
 
__________________________________________________ 

Picture 2 – slika 2 
 
Where is the bin?  
 
______________________________________________ 

Picture 4 – slika 4 
 
Where is the radio?  
 
__________________________________________________ 

 

5. NALOGA: v delovnem zvezku reši nalogo 2 na strani 37. Pri tem te prosim za povratno informacijo, da je naloga opravljena, ali je bila zahtevna, je 

bilo razumljivo. Lahko mi pošlješ tudi sliko rešene naloge in ti nato napišem, ali je naloga pravilno rešena. Pišem mi lahko v eAsistent ali po 

elektronski pošti.  

 



2. URA (PREDVIDENA ZA TOREK, 17. 3. 2020) 

 

Na začetku ponovi besede, ki si jih spoznal oziroma spoznala včeraj. To lahko narediš s pomočjo slike ali pa na glas poimenuješ pohištvo in predmete, ki se 

nahajajo v tvoji sobi. Prav tako ponovi predloge (IN, ON, UNDER, BEHIND, NEXT TO, IN FRONT OF) 

 

1. Preberi strip v učbeniku na strani 46. Spodaj so zapisane besede, ki ti bodo pomagale pri razumevanju. Ko prebereš strip, si napiši naslov v zvezek: 

NICK'S MOUSE. Na kratko napiši, kaj se v stripu zgodi (največ 5 povedi). Nato si zapiši nove besede in zraven razlago v slovenščini.  

PET – HHIŠNI LJUBLJENČEK 

CAGE – KLETKA (izgovorjava /kejdž/) 

QUICK – HITRO  

CLOSE THE DOOR – ZAPRI VRATA 

IT'S NOT HERE – NI TUKAJ  

WHO'S THAT? – KDO JE TO?  

LET'S GO – POJDIMO 

HELP – POMAGAJTE / POMOČ 

FLOOR – TLA  

SUDDENLY - NENADOMA 

 

2. Strip preberi še enkrat in reši naloge v delovnem zvezku na strani 38. (POMOČ: BESEDA CUPBOARD POMENI OMARA). Na elektronski naslov ali po 

eAsistentu me obvesti o narejeni nalogi (s fotografijo ali sporočilom).  

3. Preberi pesem v učbeniku na strani 47. V zvezek napiši naslov: WHERE'S MY MOUSE? Nato si izpiši naslednje besede in izdelaj slikovni slovar: 

FRIDGE – HLADILNIK, COOKER – ŠTEDILNIK, TV – TELEVIZIJA, SOFA – RAZTEGLJIV KAVČ, PHONE – TELEFON, KITCHEN – KUHINJA, LIVING ROOM – 

DNEVNA SOBA.   

4. Pesem iz učbenika prepiši v zvezek in vadi natančen prepis.  

5. Na koncu, kar si lahko prihraniš za kak  drug dan v tednu (kot naloga), reši še naloge v delovnem zvezku na strani 39. Naloge so povezane s pesmico, 

zato predlagam, da pred reševanjem še enkrat prebereš pesem v učbeniku na strani 47.  

 


