
Dragi učenci, učenke, spoštovani starši.  

 

Pred vami je prvi sklop navodil za delo pri predmetu angleščina. Obsega 

vsebine za teden od 16. do 20. marca 2020. Delo si razporedite sami. 

Pomembno je, da si vzamete dovolj časa, še posebej za utrjevanje.   

Na začetku vam podajam nekaj splošnih navodil.  

 Vsak teden bodo navodila za učenje na daljavo objavljena na 

spletni strani OŠ Rodica.  

 Učne liste lahko natisnete in prilepite ali prepišete.  

 Vedno me lahko vprašate, če česa ne znate ali ne razumete.  

 Kontaktirate me lahko preko eAsistenta ali na e-mail naslov: 

tja.katja.sircelj@gmail.com  
 

 Kot sem vam povedala že na začetku šolskega leta imate na zadnji 

strani aktivacijsko kodo s katero lahko dostopate do slušnih 

posnetkov, vaj in animacij. Če kode še niste aktivirali, prosim da to 

storite zdaj. Če ne bo šlo naj vam pri vpisu pomagajo starši/ 

bratje/sestre. 

 

Prosim, da ta teden naredite naslednje: 

1. ura: 

 -Preberite besedilo v učbeniku na str. 49 in reši nalogo 2 (stavke 

prepišite v zvezek in zraven zapišite na katero domovanje se 

navezuje poved. Pri nekaterih povedih je več možnih odgovorov. 

Poskusite najti vse. 

Prepišite besedišče: 

a hunter –lovec 

igloos- igluji 

made of- narejeni so iz 

they've got- oni imajo 

windows- okna 

stilts- koli (tako kot so imeli koliščarji) 

wood- les 



leaves- drevesni listi 

masai people- Masaji 

huts- kolibe/koče 

mud- blato 

grass- trava 

- Ko s tem končate, rešite stran 41 v delovnem zvezku. (Naloga 

1- poveži. Naloga 2- poišči besede . Besede, ki si jih našel 

pripiši k spodnjim povedim. 

 

 

2. ura 

 Prosim, da odprete učbenike na strani 5O in 51. -Preberite in 

poslušajte besedilo. Odgovorite na vprašanji: 

- Where are Sanjay and Grace 

- Which is Sanjay's favourite room? 

 Naredite nalogo 1- Še enkrat preberite besedilo in povejte na kateri 

sličici najdete: 

a) a bed and a fire place  

b) a bed and lamps 

c) the castle 

d) a sofa 

 Naloga 2- poslušajte in ponovite. 

 -Sedaj je čas, da rešite naloga v delovnem zvezku na strani 42 

(Naloga 1- obkljukaj ali prečrtaj. Naloga 2 preberi besedilo, nato 

nariši svojo sobo in jo opiši.) 

 

Preberite in poslušajte besedilo: učbenik str. 52 in 53 ter reši delovni 

zvezek str. 44 (naloga 1- povedim pripiši številko sličice. Naloga 2- Oglej 

si sličico in napiši kaj ima kdo oblečeno. Pomagaj si z oranžnim 

okvirčkom) in 45 (naloga 1- poslušaj in obkroži A ali B. Nato zapiši 

povedi. Pomagaj si s primerom. Naloga 2- napiši vprašanja). 

VSE KAR SI TA TEDEN NAREDIL POKAŽI SVOJIM STARŠOM ALI SKRBNIKOM! 

 


