
18. 5.–22. 5. 2020  ANGLEŠČINA 4. RAZRED 

HELLO STUDENTS! 

Pred nami je že 8. teden šole na daljavo. Ta teden bomo zaključili z ocenjevanjem 

govornih nastopov. Do sedaj lahko rečem, da sem z vašimi nastopi zelo zadovoljen. 

Congratulations! Pred nami pa so že novi angleški izzivi … 

This week's topic is … 

 

 

… MY ROOM! 

Students, are you ready? Let's start … 

 

PRI ANGLEŠČINI BOŠ V TEM TEDNU: 

- vadil tehniko branja in ocenil svoje branje, 

- reševal naloge v delovnem zvezku, 

- opisal svojo sobo.  
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1. DEL 

- Za začetek boš spoznal pesem There's a House in the Yard. Najprej poslušaj 

posnetek in sledi besedilu. Nato še sam nekajkrat preberi besedilo. Pazi na 

pravilno izgovorjavo angleških besed. Klikni na: LISTEN. 

- Po svojem branju še enkrat poslušaj besedilo in primerjaj, ali si bil pri branju 

uspešen. Oceni svoje branje in v angleški zvezek nariši oceno s smeškom: 

 

- Nato ponovi reši dve spletni nalogi. Pri prvi nalogi poveži slike z besedami, pri 

drugi pa vsaj dvakrat poslušaj krajši pogovor in postavi sličice v pravilni vrstni 

red: EXERCISE. V zvezek zapiši naslov Ponavljanje in število točk, ki si jih 

zbral pri obeh spletnih nalogah. 

- Nato odpri Workbook. Reši: 

• page 80, exercise 12; 

• page 86, exercise 21 and 22. 

- Pošlji fotografijo rešenih nalog v delovnem zvezku in fotografijo lastne ocene 

do petka, 22. 5. 2020, do 13. ure na: david.vrbancic@guest.arnes.si. 

2. DEL 

- Za začetek vsaj dvakrat poslušaj pesem My room. 

- Nato odpri Workbook, page 88, exercise 24. Najprej preleti opis sobe in si oglej 

njen tloris. Nato poslušaj moje branje opisa sobe: LISTEN. Potem opis sobe 

še sam preberi. 

- Nato se loti exercise 25 in sam nariši načrt svoje sobe in jo tudi opiši. Pomagaj 

si s prejšnjim besedilom. Na koncu svojo sobo predstavi poljubni osebi. 

- Če se ne spomniš besed za pohištvo, si pomagaj z: vadnica Quizlet. 

- Pošlji fotografijo opisa sobe v delovnem zvezku do petka, 22. 5. 2020, do 13. 

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

                  Teacher David 

http://e-gradiva.com/dokumenti/MS1/PRILOGE%20U5/U88-1.mp4
https://www.bookwidgets.com/play/FEP8YX?teacher_id=6599909971066880
mailto:david.vrbancic@guest.arnes.si
https://www.youtube.com/watch?v=tFBCeOYZFjw
https://www.mboxdrive.com/My%20room.m4a
https://quizlet.com/503204964/furniture-flash-cards/?x=1qqt
mailto:david.vrbancic@guest.arnes.si

