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Dragi učenci, učenke. 

Pred vami je četrti sklop navodil za delo pri predmetu TJA. Obsega vsebine za štiri šolske ure oziroma 

za čas od 6. do 10. aprila 2020. 

Želela bi pohvaliti vse, ki ste opravljeno nalogo fotografirali in mi jo poslali. Ostale pa bi rada 

vzpodbudila, da to še storite.  

Delo bo potekalo podobno kot prejšnji teden, navodila za delo s klasičnima in e-učbenikom ter e-

delovnim zvezkom ostajajo enaka. 

Ne pozabite na preverjanje lastnih ogovorov, rešitve najdete v prilogi in e-delovnem zvezku. 

Delo si razporedite tako, kot ustreza vam. Pomembno je, da si vzamete dovolj časa, še posebej za 

utrjevanje, poslušanje posnetkov, glasno branje.  

Učne liste natisnite in prilepite ali prepišite. Besedišče prepišite. Poskrbite, da vaš zvezek ostane »živ«. 

Tokrat fotografirajte katerokoli stran (zapis ali rešen učni list) v svojem zvezku, 
ki bo nastala ta teden – pošljite mi jo kot PDF dokument na 
darinkasmit2020@gmail.com.  
Na istem naslovu ali preko eAsistenta mi lahko postavite tudi vprašanja. 
  

 

Vse dobro vam želim. 

Darinka Šmit Bahčič 

                                                                   

Gradivo 
 

Vsebina 

Učbenik, str. 83, 84/2 
 

Kate's shopping 
Za začetek poišči učni list/prepis z naslovom Kate's shopping. 
 
Ponovi besedišče, nato poslušaj pogovor med Kate in Sadie v 
trgovini. Kaj želi kupiti Sadie? Ponovno poslušaj in označi s 
kljukico, kaj sta sestri nakupili. Kaj jima še manjka?   
 

Učbenik, str. 83/5 
 
UČNI LIST ❶ 

GRAMMAR Števni in neštevni samostalniki 
 
Preberi si razlago na učnem listu ❶. Bodi pozoren na to, v 
katerih povedih uporabljamo SOME in v katerih ANY. 
 
SOME – trdilne povedi 
ANY – nikalne in vprašalne povedi 
 
Nato si preberi še razlago v učbeniku. 
Koliko neštevnih samostalnikov najdeš v modro obarvanem 
polju? 
 
Učni list prepiši  ali prilepi v zvezek. 
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Učbenik, str. 83/6A in B 
 
UČNI LIST ❷ 

Practice 
6A V zvezek nariši manjšo tabelo in samostalnike razdeli v dve 
skupini – števne in neštevne. 
Odgovore preveri v rešitvah. 
 
Vajo 6B reši v učbenik. 
Pravilnost odgovorov preveri v rešitvah. 
 

Učbenik, str. 83/6D   
 

Practice: Look at the trolley and write sentences  
Dobro si oglej nakupovalni voziček. Kaj vse je v njem? 
 
V zvezek napiši pet povedi. Glej primer. 

 
There is a bottle of water. 
There is some… 
There are some… 
There is a/an… 
 
Primere povedi najdeš v rešitvah. 
 
Nato reši še drugi del naloge – dopolni pogovor.  
 

Če želiš…. Disgusting recipes: My horrible 'recipe' 
 
Zamisli si popolnoma neokusno jed.  
Primer: A milkshake with ice cream and onions 
 
Ideje zapiši v učbenik ali zvezek. 
 

Učbenik, str. 84/1 
 

FURNITURE – pohištvo 
Za začetek ponovi besedišče – izraze za pohištvo, ki si se jih naučil 
prejšnji teden. 
 
SADIE'S ROOM 
Poglej si skico sobe in številke iz spodnje slike prepiši k 
ustreznemu kosu pohištva ali opreme. 
 
Nato poslušaj in preveri svoje odgovore. 
 

Spletna stran Tu sta še dve vaji za utrjevanje besedišča. 
 http://en.ver-taal.com/voc_house2.htm 
 
Odgovor preveri s klikom na sličico. Besede glasno ponovi. 
 
 
http://enjoyenglish.free.fr/english/primaire/concentration/fur
niture/furniture.htm 
 

Učbenik, str. 84/2 
 
 

GRAMMAR: Predlogi 
Naučil se boš povedati, kje so stvari. 
 

http://en.ver-taal.com/voc_house2.htm
http://enjoyenglish.free.fr/english/primaire/concentration/furniture/furniture.htm
http://enjoyenglish.free.fr/english/primaire/concentration/furniture/furniture.htm
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UČNI LIST ❷ Najprej poslušaj in predloge poveži z ustrezno sličico.  
Kakšen pomen imajo te besede v slovenščini? 
 
V pomoč ti bo slovarček na učnem listu ❷ 
Slovarček prepiši v zvezek. 
 
Nato poslušaj še enkrat in besede glasno izgovarjaj. 
 

UČNI LIST ❸ Slikovni prikaz v prvi nalogi ti bo pomagal pri reševanju druge 
naloge. 
Učni list prilepi ali preriši. 
 

Učbenik, str. 84/3 Practice 
Dopolni besedilo s predlogi iz vaje št. 2.  
 
Nato s poslušanjem preveri odgovore. 
 

Delovni zvezek, str. 53, 54 
 
 

Utrjevanje 
Reši vaje. Odgovore preveri v e-delovnem zvezku ali v rešitvah. 
 

UČNI LIST ❹ Reši vajo.  
 

UČNI LIST ❺ Reši vajo. 
Preveri odgovore. 

 
 Za ta teden si tako opravil/a vse naloge. Po lastni izbiri lahko vadiš tisto, kar ti je 
najtežje – zapis besed, števne/neštevne samostalnike, predloge, glasno branje, … Veliko 
uspeha! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


