
ANGLEŠČINA (3.c)

naslov naloge način dela oddaja/preverjanje pomoč učencem

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 TOREK, 
31.3.2020. Reševanje ni obvezno 
je pa priporočljivo. Večini je vzelo 
le nekaj minut.

Ponovitev Učenci ponovijo (na glas preberejo) zadnjo snov v zvezku: V šoli. Starši oz. skrbniki, po potrebi in po 
zmožnostih.

- imena držav v angl.       Lahko jih povadijo tudi tu: https://www.youtube.
com/watch?v=FESH7rJ6qso&t=1s 
- vprašajo in odgovorijo: Where are you from? I'm from Slovenia. Oziroma 
zaigrajo dialog spoznavanja, ki so ga vadili v šoli. Predlagam še ogled: https:
//www.youtube.com/watch?v=4gHbPDdGCFs 
- imena za prostore v hiši (pomagajo si z origami hiško)
- besedišče My house, my flat (snov prejšnjega tedna)

Opis hiše. 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

Učenci naj najprej imenujejo prostore, ki jih vidijo na sliki, na način: this is the 
kitchen, this is the living room...

/

Nato naj hišo ustno opišejo v čim večih povedih. Pazijo naj na ednino in 
množino.
Lažji način:     There is 1 sofa. (Ali: There is a sofa.)     There are 2 windows.   
Zahtevnejši način: There is 1 bath in the bathroom. There are 2 chairs in the 
dining room.
Če jim zmanjka idej, lahko opišejo še to sliko:

Interaktivne vaje 
(neobvezno - za tiste, ki 
želijo več in če jim 
dopušča čas)

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 

/ Starši ali skrbniki, po zmožnostih.


