
 

 

Hello everybody! 

Zopet nas se je situacija privedla do učenja na daljavo. ŽAL! 

Tudi tokrat boste morali naloge in zadolžitve opraviti sami, na moj e-naslov pa pošljete 

rešitve. Naloge opravljajte vsakodnevno in sproti, saj se vaše delo šteje kot pouk. Za vsa 

vprašanja ali dodatna pojasnila sem dosegljiva na e-naslovu: ksenija.spur@guest.arnes.si 

Pa si oglejmo vaše zadolžitve. 

 

SREDA, 21.10.2020 

Danes boš spoznal/-a (ali ponovil/-a) poimenovanja mesecev: 

- najprej si oglej posnetek. Poslušaš, poješ in telovadiš. Ogledaš si ga večkrat. Najdeš ga na  

  tej povezavi: 

https://www.youtube.com/watch?v=omkuE6Wa5kQ 

- v učbeniku na str. 16 rešiš nalogo 3. V svoj zvezek napišeš naslov »The twelve months of  

  the year« in prepišeš poimenovanja mescev po pravilnem vrstnem redu. PAZI: enako kot 

  dneve v tednu tudi mesece pišemo z veliko začetnico! 

- v zvezek napišeš:  

  When is your birthday? 

  My birthday is IN ____________________. (napišeš mesec) 

  My birthday is ON ____________________. (vzameš koledar in napišeš dan, ko imaš 

  rojstni dan). 

 - nato v zvezek napišeš pravilo, kdaj uporabljamo časovna predloga »IN« in »ON«: 

   IN = uporabljamo z meseci 

  ON = uporabljamo z dnevi 
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- na delovnem listu (str. 12) rešiš naloge 3, 4, 5. Prosim, tokrat piši z nalivnim peresom ali  

  kulijem, ker se svinčnik na sliki zelo slabo vidi. Hvala! 

 

PETEK, 23.10.2020 

Danes se bomo pogovarjali o šoli v Angliji. Pa začnimo. 

- da dobiš manjši vpogled, kako izgleda šola in šolski sistem v Angliji, si oglej posnetek.  

  Poslušaj in beri. Posnetek si oglej večkrat. Najdeš ga na tej povezavi: 

https://www.youtube.com/watch?v=yMUJKH1fFF0  

Posebej pozoren bodi na poimenovanja šolskih predmetov! 

- nato poslušaš naslednji posnetek (tega ti bom poslala na e-naslov). Poslušaš in ponavljaš 

  šolske predmete. Posnetek poslušaš večkrat, 

- v UČ na str. 17 rešiš nalogo 1. Povežeš, katero poimenovanje šolskega predmeta ustreza 

  kateri sličici. V svoj zvezek napišeš naslov »School subjects and timetables« in rešitve 

  zapišeš. 

 

NE POZABI: vse opravljene naloge mi pošlješ do 15.00 istega dne, drugače smatram, da 

nalog nisi opravil/-a. 

 

Lepo bodi, pridno in marljivo delaj, in upam, da se kmalu vidimo! 

učiteljica Ksenija 
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