
3. a: 23. 3. 2020 

3. b: 23. 3. 2020  

3. c: 24. 3. 2020  

Draga učenka, dragi učenec! 

Upam, da boš naloge hitro in uspešno samostojno rešil/a  in ti bo ostalo še veliko časa za igro in druge, 

prijetnejše  prostočasne  dejavnosti.  

učna tema: Dnevi v tednu – utrjevanje znanja 

- ponovitev: utrjevanje znanja: 

- poslušaj, zapoj in z gibi prikaži pesmico (-> THE   LEAVES   ON   THE   TREES)  na  spodnji  povezavi: 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/songs/the-leaves-the-trees 

- glasno  ponovi, kar že znaš (= glasno preberi povedi):  

There   are   four  seasons:  s p r _ _ _,    s u _ _ _ _ ,    a u _ _ _ _  / ( fa _ _ ),    w i _ _ _ _. 

My   favourite   season  is   _________________. 

 

 

- v zvezku poišči zapis  DAYS  OF  THE  WEEK.  

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/songs/the-leaves-the-trees


  Pod naslovom so našteti dnevi v tednu; njihova pomenovanja že poznaš. 

- za osvežitev spomina poslušaj  naslednje pesmice:  

https://www.youtube.com/watch?v=mmKFEqw-MkE 

https://www.youtube.com/watch?v=loINl3Ln6Ck 

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

pa še ena malo bolj živahna:     https://www.dailymotion.com/video/x4tuul7 

 

Kot si verjetno opazil/a, Angleži  - za razliko od Slovencev – dneve v tednu začno naštevati z nedeljo,  

torej Sunday, Monday … 

NE POZABI: dneve  v  tednu  v  angleščini  vedno  pišemo   Z   VELIKO   ZAČETNICO! 

 

 

-  zdaj  pa  v zvezek   napiši  naslov  DAYS   OF  THE   WEEK  - REVISION   in  datum 

->  OGLEJ   SI   RAZPREDELNICO  V  PRILOGI   1 

https://www.youtube.com/watch?v=mmKFEqw-MkE
https://www.youtube.com/watch?v=loINl3Ln6Ck
https://www.youtube.com/watch?v=XKnRahzQiKc
https://www.dailymotion.com/video/x4tuul7


POISKATI MORAŠ  »PREDHODNIK«  IN  »NASLEDNIK«  POIMENOVANEGA DNEVA. 

NALOGO   REŠI   USTNO,  TOREJ   VSAKO   VRSTICO    GLASNO    PREBERI. 

PRILOGE NI POTREBNO NATISNITI. 

V   POMOČ   TI   JE   RAZPREDELNICA   NA   DESNI   STRANI. 

 

yesterday: včeraj 

today: danes 

tomorrow: jutri 

->  izgovorjavo besed preveri na 

https://sl.pons.com/prevod; klikni na zvočnik   

 

 

->  oglej  si  spodnje začetke povedi in jih  skušaj  ustno dokončati: 

https://sl.pons.com/prevod


 

->  OGLEJ   SI   SLIKO  V  PRILOGI   2 

 

 

- v zvezek   zapiši  samo  rešitve, torej:  Which    day    comes    next?    

  (Kateri  dan  sledi?). 

 PRILOGE  NI  POTREBNO  NATISNITI.  

 VLAKCEV   NI  POTREBNO  RISATI. 
   1. … 

   2. … 

   3. … 

   4. … 

   5. … 

   6. … 

 
 

 

 



DODATNI    NALOGI   1, 2: (NALOGI   REŠIŠ,  ČE   ŽELIŠ ): 

 

1. OGLEJ  SI  PRILOGO  3.   

POVEDI    ZAPIŠI    V    ZVEZEK.  

PRILOGE NI POTREBNO NATISNITI. 

 

besedišče, ki ti bo  v pomoč: 

 

busy: zaposlen 

party: zabava 

training: trening 

exam: izpit 

 

 



2. (MALO TEŽJA) INTERAKTIVNA   NALOGA:   REŠIŠ   JO  NA  SPLETU. 

https://www.helpfulgames.com/subjects/english/days-of-the-week.html 

Bravo,  prebil/a  si se do konca.      Upam, da  ni  bilo  pretežko.  

Prosim te,  če  mi  lahko  na  moj  elektronski naslov  sporočiš, koliko  časa  si  se  ukvarjal/a  z  nalogami  

za  angleščino,  da   bom  vedela, če sem  ti  naložila   preveč  /  premalo   ali   ravno   prav  dela.  

V  sredo,  25. 3.,  pa  boš  poskušal/a  naloge  v  spletni  učilnici  reševati  sam/a;  saj  veš,  25. 3.  je  

poseben  datum.  Se  lahko   domisliš,  zakaj?  

 

Če kakšne besede ne razumeš, jo, kot smo dogovorjeni, poišči v spletnem slovarju  

(npr. PONS:  https://sl.pons.com/prevod). 

Rešene naloge lahko fotografiraš in jih pošlješ na moj elektronski naslov: posta.za.vlasto@gmail.com  

Prav tako sem ti na navedenem elektronskem naslovu na voljo za kakršna koli vprašanja in / ali pomoč. 

 

Lep pozdrav, ostanimo zdravi! 

Vlasta Vrhovec, učiteljica TJA 

https://www.helpfulgames.com/subjects/english/days-of-the-week.html
https://sl.pons.com/prevod
mailto:posta.za.vlasto@gmail.com

