
ANGLEŠČINA (4. b)

naslov naloge način dela oddaja/preverjanje pomoč učencem

Utrjevanje znanja a) V zvezek zapišite naslov: Exercise. 

b) Rešite nalogo 1 na str. 52 v učbeniku.
c) Nato pripišite še nekaj angleških besed, ki se začenjajo na 
omenjeno črko. 

d) Zapišite povedi iz naloge 2a na str. 52 v učbeniku. 
 Izberite poljubnih 14 besed in o njih napišite povedi. 

 Za en predmet There is a ball in the picture. 
 Za več predmetov: There are three balls in the picture. 

e) Nato napišite še 4 povedi o svoji sobi oz. prostoru, kjer 
delate nalogo: There is a desk ... There are books ..

f) DZ, str. 50.

S kodo, ki jo imate na platnici DZ, lahko dostopate do 
dodatnih gradiv (rešitve ...).

V moji spletni učilnici lahko dostopate: 
- rešitev
- vaj za popestritev (interkaktivne vaje, spletne revije, 
zvočne knjige)

https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=26649

Na voljo vam bom:
7.30-9:30 
16:00-18:00. 

marina.vrcko@guest.arnes.si

Na voljo vam bom tudi preko vox-konference 
od ponedeljka do petka ob 8.00: 

https://vox.arnes.si/oskoseze_si-anglescinavrcko/

Let's go green a) V zvezek zapišite naslov: Let's go green! 

b) prepišite besede iz naloge 2a v učbeniku na str. 54. 
Pripišite slovenske pomene. 
 bananin olupek, ovitek od piškotov, steklenica soka, steklica 
paradižnikove omake, polomljena igrača, pločevinka, piškot, 
zastavica, klobuček, kozarec marmelade, mafin, papirnati 
kozarček, kos torte, plastična crečka, plastenka vode, papir, 
jogurtov lonček
 
c) V zvezek rešite nalogo 2c na str. 55. Narište zabojnike, 
pripišite angleške besede in pod vsakim napišite, kam sodijo 
smeti iz naloge 2a. 
 paper bin - zabojnik za papir, glass bin - zabojnik za papir, 
metal bin - zabojnik za kovino, plastic bin - zabojnik za 
plastiko, compost - zabojnik za biološke odpadke

d) DZ, str. 51

e) Če vam čas dopušča, lahko prebere še besedili v 1b in 2b 
v učbeniku.

Če bi potrebovali še dodatno pomoč ali rešitve, mi 
nalogo lahko poslikate in mi jo pošljete na mail, da jo 
pregledam.



KNJIŽNI MOLJ: Učenci ste vabljeni, da še enkrat preberete knjige: 
https://ucilnice.arnes.si/mod/folder/view.php?id=590645 

Samostojno rešite tekmovalne pole na spletni strani www.dmfa.si.

Vsako polo lahko odprete samo 1x!

V kolikor uporabniških imen in gesel še niste prejeli, mi pišite.
Rok za reševanje pol je 31.3.2020 do 17.00.


