
Drage učenke, učenci, spoštovani starši. 

 

Pred vami so navodila za delo pri predmetu angleščine za drugi teden. Upam, da ste dobro.  Obsega vsebine za dve šolski uri, in sicer za teden 

od 23. 3. do 27. 3. 2020. Delo si lahko razporedite sami. Da vam bo lažje, bom podala natančna navodila dela po korakih.  

Za vsa vprašanja sem na voljo po elektronski pošti: kovacic.tamara.os@gmail.com. Nanj mi boste poslali slike (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.  

Na koncu dokumenta so tudi skenirane strani iz učbenika za tiste učence, ki morda doma nimate učbenikov.  

 

Uspešno delo vam želim in ostanite zdravi. 

 

Vaša učiteljica Tamara Kovačič 
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1. URA (PREDVIDENE ZA 23. 3. 2020) 

 

Prejšnji teden ste spoznali nekaj novih besed, hkrati ste se naučili predloge. Za kratko vajo in ponovitev predlagam sledeče: besede lahko utrdite 

tako, da na samolepilne lističe napišete besede in jih nato prilepite na tisto pohištvo, ki ga besede na lističu poimenuje (ne primer: samolepilni 

listek z besedo DESK prilepite na pisalno mizo). Predloge (IN, ON, UNDER, BEHIND, NEXT TO) pa lahko ponovite tako, da izberete poljuben 

predmet/igračo in jo na primer postavite na mizo in nato v angleščini na glas poveste, kje se nahaja (primer: THE BALL IS UNDER THE DESK). 

 

1. Poglejte posnetek na https://www.youtube.com/watch?v=fhe7vQjQBxM&t=5s. Na tem posnetku so kratki pogovori, zgodba, risanka in 

pesem preko katere boste še dodatno ponavljali in utrjevali nove besede.  

2. V zvezek prepišite in narišite ali si skopirajte delovni list, ki je priložen (skopirate si črno-bel delovni list, barvni je za prikaz). Na njem je 

slika hiše in poimenovani so prostori, ki so v hiši. Spodaj so zapisane besede v angleščini, ki so razložena tudi v slovenščini. To si prepišite 

v zvezek. Lahko narediti tabelo, kot sem jo jaz, ali pa narišete sliko hiše in na sliki zraven poimenujete prostore in tako zapišete besede. 

Poleg osnovnih besed je tudi nekaj dodatnih besed, ki so namenjene tistim, ki se želite naučiti več. NASLOV V ZVEZKU: IN THE HOUSE (V 

HIŠI) 

OSNOVNE BESEDE ZAHTEVNEJŠE BESEDE 

Bedroom – spalnica Roof – streha 

Bathroom – kopalnica Chimney – dimnik  

Living room – dnevna soba  

Kitchen – kuhinja  

Hall – hodnik  

Garage – garaža   

Balcony – balkon   
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fhe7vQjQBxM&t=5s


 



 



2. URA (PREDVIDENA ZA TOREK, 24. 3. 2020) 

 

Odprli boste učbenike na strani 55 in prebrali besedilo MY DREAM BEDROOM. Nalogo 2 boste naredili v zvezke. Prepišite stavke in povejte, če 

so ti resnični (true) ali neresnični (false).  

Za vajo boste v zvezke zapisali nalogo 3. Poglejte sliko in si predstavljajte, da je to vaša soba. Opišite jo.  

Pojdite v svojo sobo in se po njej razglejte. V angleščini poimenujte čim več stvari. Na primer (There is a bin(in s prstom pokažete na koš.). 

Zastavljate si lahko tudi vprašanja ( Where's the lamp?) in nanje odgovarjate (It's on the table.; Where's the table?- It's next to the bed?). 

Narišite svojo sanjsko sobo. V zvezke napišite naslov MY DREAM BEDROOM, zvezek lahko obrnete vodoravno, da boste imeli večjo površino za 

risanje. Lahko pa narišete na večji list in ga nato prilepite v zvezek. Ko svojo sanjsko sobo narišete, jo še opišite. Opis naj bo zapisan v zvezek. 

Opišete jo na način:  

THIS IS MY DREAM BEDROOM. THERE IS A BIG BLUE BED. THERE IS A BEDSIDE TABLE NEXT TO MY BED. THERE IS A LAMP ON THE BEDSIDE TABLE. 

THERE IS A YELLOW DESK AND A PINK CHAIR. I CAN SIT IN THE CHAIR AND PLAY COMPUTER GAMES. THERE IS A WARDROBE NEXT TO THE 

WINDOW. IT IS BIG AND BLUE.   

Opis sobe mora biti napisan v zvezku. Fotografijo sanjske sobe in opisa mi pošljite po elektronski pošti.  

POJASNILO: preden so se šole zaprle smo se dogovorili, da bo to naloga za govorni nastop. Zaradi nastale situacije tega ne bomo imeli. In je ta 

naloga zgolj za vajo, ne bo pa ocenjena   

 



 


