
DELO NA DALJAVO  - 2. RAZRED – ANGLEŠČINA 

( 4. 5. – 8. 5. 2020) 

 

Pozdravljeni, dragi moji drugošolci.  

 

Počitnic je konec in upam, da ste si nabrali novih moči za nadaljnje delo. Pred 

nami je še zadnjih nekaj tednov do konca tega šolskega leta in prepričana sem, 

da bomo skupaj uspešno prišli do zaključka. Dela na daljavo ste že vajeni in zato 

vem, da vam tudi tokrat ne bo povzročalo težav. Upam pa, da se res kmalu 

vidimo! 

V tednu pred počitnicami sem vam poslala preverjanja. Vse sem pregledala in 

videla, da ste jih zelo dobro reševali. Če kje ni bilo vseh točk, je bilo zaradi 

napačnega zapisa. Računalnik pa je zelo občutljiv in ima v »glavi« samo eno 

rešitev. Jaz sem kljub temu lahko videla, da vi znate 😊. Bravo, zelo sem vesela 

in ponosna! Hvala staršem, da so mi pomagali pri izpolnjevanju tabele in mi jih 

potem tudi poslali. Če je kdo slučajno pozabil, lahko to še vedno naredi. 😊 

Ta teden pa se bomo lotili nove teme. Ker je vedno lepše vreme, bomo vedno 

več časa preživeli zunaj in takšen je tudi naslov naše nove teme OUTDOORS. V 

nadaljevanju boste našli navodila za delo. 

Želim vam lep in uspešen teden!  

 

Your teacher Tanja 

 



 

 

Spoznal/-a boš šest novih besed. Nariši in zapiši si jih v zvezek. Poišči jih na sliki.  

Zapiši naslov:  OUTDOORS 

mountain – gora 

house – hiša 

tree – drevo 



flower – roža 

lake – jezero 

bird - ptica 

 

Sedaj, ko imaš vse lepo narisano in prepisano, pa na tej povezavi še poslušaj, 

kako se te besede izgovarjajo. Poslušaj večkrat in glasno ponavljaj. Klikni na 

sličico, poslušaj in ponovi. 

https://elt.oup.com/student/oxfordexplorers/level1/picturedictionary/unit6/pi

cturedictionary01_06_01?cc=si&selLanguage=en 
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Sedaj se lahko preizkusiš, kako dobro si si zapomnil nove besede in rešiš še 

nalogo na spodnji povezavi ter mi pošlješ nalogo tako, da klikneš na koncu 

Email my answers to my teacher. Ne pozabi vpisati svojega imena (name).  

Besede iščeš tako, da klikaš na kvadratke s pravilno črko, le te se obarvajo 

vijolično. Spodaj v kvadratke pa še pravilno prepišeš ujemajoče besede s sliko, 

pazi na pravilen zapis. 

https://www.liveworksheets.com/qv285539dv 
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