
4. a: 26. 3. 2020 

4. b: 26. 3. 2020  

učna tema: Moja najljubša igrača: pisno sporočanje 
 

Draga učenka, dragi učenec! 

Upam, da boš naloge hitro in uspešno samostojno rešil/a  in ti bo ostalo še veliko časa za igro in 

druge, prijetnejše prostočasne dejavnosti.  

Preden začneš z delom, te prosim, da pogledaš na uro. Zapiši si, koliko je ura. Če imaš budilko   

ali štoparico  ,  jo nastavi na 45 minut, torej toliko, kolikor traja šolska ura. Ko  ura  zazvoni, 

lahko prenehaš  s  »šolskim«  delom  za angleščino. Kar  je  še  ostalo,  moraš  narediti  za  »domačo  

nalogo«.  

 

Zapomni si, kje si ostal/a, nato pa manjkajoče delo opravi popoldne, jutri ali takrat, ko imaš čas …  

 

 



1. ponovitev: UTRJEVANJE ZNANJA: 
 

učenka/učenec odigra interaktivni vaji (-> OPPOSITES (ADJECTIVES)) na 

spodnjih povezavah: 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/describing-1 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/describing-2 
 

učenka/učenec odigra interaktivni vaji (-> TOYS) na spodnjih povezavah: 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/toys-1 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/toys-2 

 

učenka/učenec skuša ponoviti TONGUE TWISTER na spodnji povezavi: 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/tongue-twisters/toy-phone 

 

 

 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/describing-1
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/describing-2
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/toys-1
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/toys-2
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/tongue-twisters/toy-phone


2. uvod: Glasno preberi besedilo v  PRILOGI   1. 

 

3.  glavni del: PISNO  SPOROČANJE:  
 

-> pripravi si: 

 zvezek za angleščino 

 prazen A4 list (brezčrtni). Če takšnega lista nimaš, lahko previdno 

izrežeš list iz zvezka. 



 -> GLASNO PREBERI KRATKA SESTAVKA V PRILOGI 2  

-> V ZVEZEK ZAPIŠI NASLOV: MY  TOYS  in datum 

-> NAPIŠI KRATEK SPIS O SVOJIH IGRAČAH. (POMAGAJ SI S PRVIM SESTAVKOM V PRILOGI 2). 

-> V ZVEZEK ZAPIŠI NASLOV: MY  FAVOURITE TOY  in datum 

-> NAPIŠI KRATEK SPIS O SVOJI NAJLJUBŠI IGRAČI. (POMAGAJ SI Z DRUGIM SESTAVKOM V PRILOGI 2). 

 

4. zaključek: ILUSTRACIJA 
zdaj vzami A4 list, ki si si ga pripravil/a. 

Nanj napiši naslov MY TOYS in ilustriraj svoje igrače, da nam boš lahko, ko se vrnemo v šolo, o njih 

pripovedoval/a. 

Nato napiši še naslov MY FAVOURITE TOY in ilustriraj svojo najljubšo igračo, o kateri nam boš ob vrnitvi 

v šolo prav tako pripovedoval/a. 

NE POZABI: OBE  BESEDILI  NAPIŠEŠ  V  ZVEZEK. 

                     NA  LIST  IGRAČE  SAMO  NARIŠEŠ! 



5. DODATNA NALOGA 
 

To nalogo narediš, če želiš še razširiti svoj besedni zaklad. 

V PRILOGI 3 je nekaj spisov, ki so jih o svojih igračah napisali otroci s celega sveta. Preberi 

jih (najprej potiho, nato lahko poskusiš še glasno).  
 

Če kakšne izmed besed ne razumeš, jo, kot smo dogovorjeni, poiščeš v spletnem slovarju (npr. 

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

Tako. Za danes (in za ta teden)  si zaključil/a z delom.  Želim ti lep vikend!         

 

Rešeno nalogo lahko fotografiraš in jo pošlješ na moj elektronski naslov: 

posta.za.vlasto@gmail.com.  Na  tem elektronskem  naslovu sem ti  na  voljo tudi  za kakršna  

koli  vprašanja  in  / ali pomoč.   

Lep pozdrav, ostanimo zdravi!  

Vlasta Vrhovec, učiteljica TJA  
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