
Navodila za delo na daljavo 

ANGLEŠČINA 

5. teden (od 13. 4. – 17. 4.) 

 

4. A 

1. ura - torek, 14. 4. 

Z učiteljicama razrednega pouka, Irmo Hartman Javornik in Renate Bašek, smo se 

dogovorili, da bi kljub naravoslovnemu dnevu izvedli uro angleščine.  Zaradi dneva 

dejavnosti je namreč odpadla že petkova ura, 10. 4. Kljub izrednim razmeram pa prevelik 

izpad ur pri posameznem predmetu ni preveč zaželjen. 

 

1. V DZ na strani 67 rešiš nalogo 6. 

Ko jo rešiš, si jo pregledaš z rešitvami. 

2. V letošnjem letu ni samo pisava tista, ki je pomembna. Pomembno je tudi branje zapisanega. 

Na spodnji povezavi je naloga, ki si jo reševal. Torej naloga 6, DZ stran 67. Besedilo poslušaj 

najmanj dvakrat, nato pa še sam najmanj dvakrat glasno preberi. Če se zatika, poslušaj besedilo 

še enkrat. To počneš tako dolgo, dokler tvoje branje ni gladko in pravilno. 

https://vocaroo.com/jWllT0HHLWB 

(Gospa, ki je bila tako prijazna in za nas to besedilo prebrala in ga posnela, je naravna govorka 

iz Velike Britanije.) 

Če posnetek ne deluje ali potrebuješ kako pomoč, se obrneš na učiteljico, ki priskoči na pomoč: 

bartolnadja@gmail.com 

 

2. ura - petek, 17. 4. 

1. Najprej preveri, če besedišče za opisovanje oseb resnično poznaš. Če ugotoviš, da še ne gre, 

uporabi ta učni pripomoček za dodatno utrjevanje. 

https://quizlet.com/498319031/adjectives-flash-cards/ 

(Registracija ni potrebna.) 

https://vocaroo.com/jWllT0HHLWB
https://quizlet.com/498319031/adjectives-flash-cards/


2. V delovnem zvezku na strani 68 rešiš nalogo 7. Nalogo si pregledaš z rešitvami. Potem 

klikneš na povezavo in poslušaš posnetek. Najmanj dvakrat, pri tem pa slediš besedilu. 

https://rhinospike.com/audio_requests/Nadja/53164/ 

(Pri tem posnetku pa nam je priskočil na pomoč gospod iz Avstralije. Posnetek se nahaja pod 

besedilom.) 

Zdaj pa poskusi prebrati tudi sam. Najmanj dvakrat. Če se zatika ali ne veš kako se posamezna 

beseda prebere, poslušaj še enkrat. Branje vadiš tako dolgo, dokler tvoje branje ne bo gladko. 

 

 

4. B 

1. ura – ponedeljek, 13. 4. 

Velikonočni ponedeljek 

 

 

2. ura – sreda, 15. 4. 

1. Najprej preveri, če besedišče za opisovanje oseb resnično poznaš. Če ugotoviš, da še ne gre, 

uporabi ta učni pripomoček za dodatno utrjevanje. 

https://quizlet.com/498319031/adjectives-flash-cards/ 

(Registracija ni potrebna.) 

2. V delovnem zvezku na strani 68 rešiš nalogo 7. Nalogo si pregledaš z rešitvami. Potem 

klikneš na povezavo in poslušaš posnetek. Najmanj dvakrat, pri tem pa slediš besedilu.  

https://rhinospike.com/audio_requests/Nadja/53164/ 

(Pri tem posnetku pa nam je priskočil na pomoč gospod iz Avstralije. Posnetek se nahaja pod 

besedilom.) 

Zdaj pa poskusi prebrati tudi sam. Najmanj dvakrat. Če se zatika ali ne veš kako se posamezna 

beseda prebere, poslušaj še enkrat. Branje vadiš tako dolgo, dokler tvoje branje ne bo gladko. 

 

 

https://rhinospike.com/audio_requests/Nadja/53164/
https://quizlet.com/498319031/adjectives-flash-cards/
https://rhinospike.com/audio_requests/Nadja/53164/

