
23. 3.–27. 3. 2020  ANGLEŠČINA 4. RAZRED 

HELLO STUDENTS! 

 

Danes smo pričeli s šolo na daljavo. Upam, da ste zdravi in da se imate lepo. Ta teden 

se boste učili angleščino malo drugače, brez učitelja. Potrudite se in bodite pri svojem 

delu samostojni. 

Uporabljali bomo učbenik in delovni zvezek My Sails 1. Če učbenika in delovnega 

zvezka doma nimaš, me kontaktiraj na: david.vrbancic@guest.arnes.si. Posredoval ti 

bom fotokopijo, da boš lahko pisal in risal v zvezek, ki ga imaš doma od prejšnjih 

razredov (zadnje strani). 

Students, are you ready? Let's start … 

 

PRI ANGLEŠČINI BOŠ V TEM TEDNU: 

- uril branje krajšega besedila,  

- ponovil svoje znanje o družinskih članih v vadnici Quizlet, 

- uril pisanje kratkih povedi, 

- poslušal zgodbo o žabji družini, 

- rešil dve nalogi v delovnem zvezku. 

KAKO PA BOŠ TO NAREDIL? 
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1. DEL 

- Na glas preberi pesem v svojem zvezku o svoji družini, ki si jo za domačo nalogo 

moral zapisati po vzoru pesmi iz učbenika (Student's book, page 66, exercise 

13). 

- Ponovi svoje znanje o družini in družinskih članih na naslednji spletni povezavi: 

https://quizlet.com/_454hll?x=1jqt&i=18hdl6. Z orodjem Quizlet smo že večkrat 

delali, vseeno bom podal osnovna navodila. Klikni na zgornjo povezavo, odpre 

se ti vadnica Quizlet. Obvezno klikni na povečanje vadnice na celotni zaslon 

(ikona: ), drugače izgovorjave ne boš slišal! Nekajkrat pojdi skozi poglavje 

Flashcards, da boš besede slišal in videl ustrezen zapis. Nadaljuj s poglavjem 

Learn, Write, Spell in Test. Skozi poglavja pojdi najmanj 2-krat! Na koncu lahko 

igraš igri Match in Gravity. 

- Pošlji fotografijo domače naloge (pesem) o svoji družini in fotografijo 

rezultata vadnice Quizlet v poglavju Test do petka, 27. 3. 2020, do 13. ure 

na: david.vrbancic@guest.arnes.si. 

V primeru, da si nazadnje pri pouku manjkal in učbenika nimaš doma, prilagam 

fotokopijo naloge. Navodilo za domačo nalogo je bilo: Zapiši kratko pesem o svoji 

družini na podlagi pesmi iz učbenika. Spremeni podatke, da bo pesem ustrezna za 

tvojo družino. 
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2. DEL 

- Skušaj na glas prebrati spodnje kratko besedilo, tako da namesto sličic vstaviš 

naslednje besede: jump, pond, leaves, green, frog, small. 

STORYTIME 

Hello, I'm a . I'm quite . 

I'm . I can . I live in a . 

I hop on the . 

- V angleški zvezek prepiši besedilo, tako da namesto sličic zapišeš zgoraj 

zapisane besede. Če pomena besed ne poznaš, uporabi naslednji prevajalnik: 

https://sl.pons.com/prevod. 

- Pošlji fotografijo zapisa v zvezek do petka, 27. 3. 2020, do 13. ure na: 

david.vrbancic@guest.arnes.si. 

 

- Nato klikni na povezavo in vsaj 2-krat poslušaj zgodbo z naslovom The Frog 

Family: https://www.youtube.com/watch?v=26aQnMWgGDQ. 

- Po poslušanju zgodbe reši: Workbook, page 64, exercise 16 and 17. 

- Prav tako pošlji fotografijo obeh rešenih nalog do petka, 27. 3. 2020, do 13. 

ure na: david.vrbancic@guest.arnes.si. 
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- Če delovnega zvezka nimaš, prilagam fotokopijo, ki jo prepiši v angleški zvezek: 

 

- Če želiš, lahko ponoviš svoje znanje o družinskih članih v vadnici Quizlet iz 

prejšnje ure: https://quizlet.com/_454hll?x=1jqt&i=18hdl6. 

             Teacher David 
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