
 
 

POUČEVANJE NA DALJAVO - 4. RAZRED – ANGLEŠČINA 

(30.3.-3.4.2020) 

POŠ PONIKVA 

 

Pozdravljeni, moji četrtošolci!  

Prejšnji teden ste morali prebrati knjigo Peter Pan ter za ponovitev snovi opisati 6 

sličic. Prav tako sem vas prosila, da mi poročate o vašem delu. Hvala za vsako vaše 

sporočilo.   

Za naloge, ki jih boste dobivali v prihodnje, bom določila datum, do kdaj jih morate 

poslati na moj e-naslov, do takrat pa vestno opravljajte delo po navodilu, natančno 

prepisujte in ponovno preverite pravilnost zapisov. Tako boste snov prej usvojili.   

Glede na trenutno situacijo skušamo učiteljice delo kar se da prilagoditi in vam ga 

poenostaviti. Vsi smo se znašli pred posebnim izzivom in čeprav je včasih težko, sem 

prepričana, da bomo skupaj zmogli. Seveda ne pozabite, da sem vam vedno na voljo 

za vprašanja, če se znajdete pred kakšno zagato in kakšna snov najbolj ne gre.  

In kot že rečeno, učiteljice snov prilagajamo, zato bomo tudi mi izpustili nekaj strani v 

učbeniku in delovnem zvezku ter se v tem tednu lotili poglavja MY BEDROOM. Vsa 

navodila za delo sledijo v nadaljevanju. 

 Delo smo učiteljice razdelile na dve šolski uri, seveda pa si ga prilagodite tako, kot 

vam časovno najbolj ustreza.  

 

Lep teden vam želim, čuvajte se in ostanite zdravi! 

 

 

your teacher Tanja 

                                                                                                                                                                         



 
 

NAVODILA ZA DELO: 

1. URA 

V zvezek napiši naslov: ROOMS IN THE HOUSE  

 

Prepiši besede in prevode: 

wall – stena 

floor - tla 

window - okno 

door - vrata 

 

bedroom - spalnica                                           bathroom – kopalnica  

bed - postelja                                                      bath – kopalna kad 

radio – radio 

wardrobe – garderobna omara                       hall - hodnik 

lamp - svetilka                                                    mirror - ogledalo 

cupboard – nočna/mala omarica                    plant – rastlina  

carpet – preproga 

 

kitchen - kuhinja                                                living room – dnevna soba  

cooker – kuhalnik                             sofa – kavč  

table – miza                                shelf - polica 

chair – stol                                   TV – televizija  

bin – koš                                                               bookcase – knjižna omara 

                              picture – slika 

 

Besede večkrat prepiši, ko boš vadil-a. Izgovorjavo lahko poslušaš preko spletnega slovarja, kamor 

vpišeš besedo: https://sl.pons.com/prevod in ob besedi klikneš na ikono za zvočnik. 

Za utrjevanje besedišča reši stran 36 v delovnem zvezku.  

https://sl.pons.com/prevod


 
 

2. URA 

Napiši naslov in preriši ter prepiši v zvezek: 

 

WHERE’S THE CAT? (Kje je mačka?) 

 

 

 

 

     

                      It’s on                     It’s in                 It’s under              It’ s next to 

                    the box.                 the box.                the box.                   the box. 

                         Je                             Je                           Je                            Je 

                  na škatli.                 v škatli.               pod škatlo.         poleg/ob škatli. 

 

Oglej si sliko sobe. Prepiši spodnji naslov ter povedi, ki nam opišejo, kje se kakšna 

stvar nahaja: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

OPIS SOBE 

There’s a blue book on the bed. (Tam je modra knjiga na postelji.) 

There’s a picture on the wall. (Tam je slika na steni.) 

There’s a purple carpet on the floor. (Tam je vijolična preproga na tleh.) 

 

Prepiši, nato pa dopolni odgovore glede na sliko: 

 

A: Where’s the lamp? (Kje je svetilka)? 

B: It’s on the cupboard. (Je na nočni omarici.) 

 

A: Where’s the plant? 

B: ________________________________ 

 

A: Where’s the radio? 

B: ________________________________ 

 

A: Where’s the boy? 

B: _He’s____________________________ 

 

         


