
ANGLEŠČINA (3.d)

naslov naloge način dela oddaja/preverjanje pomoč učencem

Pesem "A Cute Little 
Snowman".

Učenci imajo besedilo pesmi v zvezku. Naj jo večkrat na glas preberejo in si jo 
(tekom tedna) skušajo naučiti na pamet.

V šoli.

Starši oz. skrbniki, po zmožnostih.
Where are you from? V zvezek napišejo velik naslov Where are you from?, pod to vprašanje pa I'm 

from Slovenia. Kaj vprašanje pomeni, ne bo težko uganiti (od kod si). 
V šoli. Starši oz. skrbniki, po zmožnostih.

Nato naj sami raziščejo kako se v angleščini reče različnim državam sveta 
(poiščejo besedo in izgovorjavo). Uporabijo naj spletni slovar pons.si  (Na 
desni strani najdene besede se pojavi ikona z zvočnikom, kjer prisluhnejo 
tudi izgovorjavi). Poleg spodnjih držav, ki naj jih poiščejo in zapišejo v zvezek, 
lahko poiščejo še katerekoli poljubne (ni pa nujno). Zapis v zvezek:

Slovenija - Slovenia           (*Kakšna je pravilna izgovorjava? www.pons.si )
Nemčija -
Italija -
Francija -
Hrvaška -
Španija -
Austrija -
Rusija -
Argentina -
Japonska - 
Kitajska -
Brazilija -
ZDA -
Indija -
Australija -
Velika Britanija - 

Igra vlog. Učenec in še nekdo od domačih, si predstavljata, da se ne poznata in da 
prihajata iz drugih držav. Izmislita si ime, starost itd. in zaigra dialog spoznavanja 
(pozdrav, kako ti je ime, koliko si star, od kod si - obvezno, in še kakšno 
poljubno vprašanje, npr. katera je tvoja najljubša barva/žival/hrana... ). Npr.:

V šoli. Starši oz. skrbniki, po zmožnostih. Za 
kakršnakoli vprašanja in pomoč bom 
dosegljiva preko emaila, od 
ponedeljka do petka, od 9.00 do 
11.00 ter od 14.00 do 16.00. 
kovacbarbara@yahoo.com

Hello! - Hello!
What's your name? - My name is Francisca. And what's your name?
My name is Richard. - How old are you?
I'm 15. And you? - I'm 17.
Where are you from? - I'm from Spain. And where are you from?
I'm from Great Britain. - Nice to meet you!
Nice to meet you too! Goodbye! - Goodbye!

KNJIŽNI MOLJ (angl. bralna 
značka)

Učenci ste vabljeni še enkrat, da samostojno rešite tekmovalne pole na spletni 
strani www.dmfa.si. Vsako polo lahko odprete samo 1x! Direkten dostop do knjig: 
https://ucilnice.arnes.si/mod/folder/view.php?id=590645  

V kolikor ste izgubili uporabniško ime 
in geslo, mi napišite in vam ju 
ponovno posredujem. Rok za 
reševanje pol je 31. 3.2020!

Interaktivne vaje (neobvezno) Učenci naj poiščejo znane teme na spletni strani in utrjujejo znanje oz. se naučijo 
kaj novega. https://interaktivne-vaje.
si/02_osnova/predmeti_meni/anglescina_meni_1_3.html  
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