
DELO NA DALJAVO - 3. RAZRED – ANGLEŠČINA 

 (6. 4. - 10. 4. 2020) 

 

Pozdravljeni, moji tretješolci!  

Kar trije tedni dela na daljavo so že za nami in verjetno ste se zdaj že čisto privadili 

in vam tudi doma pouk dobro teče. Kot kaže, bo žal še nekaj časa tako, zato se 

bom še naprej trudila, da vam pošiljam jasna in razumljiva navodila ter čim bolj 

zanimive naloge, ki jih boste brez težav opravili doma, seveda s pomočjo vaših 

staršev.  

V prejšnjem tednu ste ponovili dele telesa ter v svoje zvezke ob slikah opisovali 

živali. Prepričana sem, da vam je šlo dobro in da niste imeli težav, saj smo to 

delali že skupaj v šoli. Nekateri med vami ste mi svoje opravljeno delo tudi 

dokumentirali in poslali. Hvala vam! Tistim, ki ste mi nalogo poslali, sem jo 

pregledala in tudi popravila, če je bilo potrebno, za vse ostale pa vam v tem tednu 

prilagam spodaj rešitve, pa si lahko nalogo pregledate sami.  

Še vedno velja, da si delo čez teden razporedite po svoje, kot vam najbolj ustreza. 

Prav tako velja, da sem vam na voljo za vsa morebitna vprašanja ali dileme. Vseh 

vaših sporočil se vedno razveselim!  

 

 

Ta teden  boste še utrjevali dele telesa in opis živali, da boste to res dobro znali. 

Prav tako pa boste ponovili še nekaj stvari, ki smo se jih že učili.  

Kot novost pa sem v tem tednu dodala še rubriko SAM-A ŽELIM VEČ ANGLEŠČINE. 

To pomeni, da vam bom vsak teden na koncu navodil za delo dodala naloge, ki 

jih lahko opravite tisti, ki si želite in zmorete še več. Te naloge seveda niso 

obvezne, opravite jih le, če želite.  

 

Ostanite zdravi in lep teden želim vsem! 

 

                                             

 your teacher Tanja   



Prejšnji teden ste za nalogo dobili tabelo z zmaji, ob kateri ste morali zapisati 

povedi. Tukaj imate rešitve naloge, ki ste jo zapisali v zvezek (popravi napake z 

rdečo barvo, če so): 

1. It's got a head. It hasn't got teeth. 

2. It's got a tail. It hasn't got wings. 

3. It's got wings. It hasn't got a tail. 

 

Prav tako ste v zvezek opisali živali (hedgehog, mouse and bat). Tukaj so rešitve 

seveda različne, opozorila pa bi vas samo na eno stvar. O tem smo se seveda že 

pogovarjali v šoli, se boste spomnili, je pa prav, da to večkrat ponovimo.  

 

Predlog a uporabimo pred besedicami v ednini (ko gre za eno stvar): 

Npr.: It’s got a tail. It’s got a head. It’s a bat.  

 

Če pa imam besedo v množini (več stvari), moramo a izpustiti. Takrat dobi beseda 

na koncu črko –s. V angleščini pa poznamo tudi posebne besede, ki se v množini 

čisto spremenijo, se spomnite? Npr.: teeth in feet.  

Npr.: It’s got 4 legs. It’s got wings. It’s got teeth.  

 

Zdaj si lahko v zvezkih pregledate še svoje opise živali in preverite, če ste upoštevali 

pravila, ki sem jih zapisala zgoraj.  

 

Zdaj, ko je naloga prejšnjega tedna pregledana, pa lahko gremo naprej, kajne?  

Kot sem zapisala na začetku, bomo ta teden samo utrjevali in ponavljali tisto, 

kar smo se že učili in verjetno že kar dobro znamo. Ampak vaja dela mojstra, če 

mojster dela vajo. In da boste mojstri, boste vadili tudi vi.  

 

 

 

 



Poleg delov telesa, s katerimi ste prejšnji teden opisovali živali, se prav gotovo vsi 

spomnite tudi teh, ki so spodaj na sliki in ste jih spoznali že v 1. ali 2. razredu.  

 

 

       UŠESA     NOS          USTA       OČI 

 

Vaša naloga bo, da v zvezke narišete pošast in pri tem upoštevate to, kar sem 

zapisala spodaj. Pozorno preberite in narišite vse tisto, kar je zapisano. Upoštevajte 

barve in število posameznih delov telesa, če je to določeno. Če ni, lahko narišete po 

svoje. Velikost pošasti je vaša izbira. Predlagam, da uporabite eno celo stran v 

zvezku, lahko pa se odločite tudi drugače. Torej, vaša pošast mora imeti vse tisto, 

kar je zapisano in ne sme imeti tistih delov telesa, za katere piše, da jih nima. Se že 

veselim fotografij vaših pošasti.   

 

DRAW A MONSTER (NARIŠI POŠAST) 

It’s got three heads.  

It’s got red mouth.  

It’s got nine green eyes.  

It hasn’t got ears.  

It’s got yellow nose.  

It’s got a long tail. 

It’s got four legs. 

It’s got ten arms.  

It’s got orange wings.  

 

To je vse za ta teden, seveda pa imaš na voljo še naloge v rubriki SAM-A ŽELIM 

VEČ ANGLEŠČINE.  



 

                           SAM-A ŽELIM VEČ ANGLEŠČINE 

 

Ker se bližajo velikonočni prazniki, lahko na spodnji povezavi po navodilu 

izdelaš EASTER BUNNY SURPRISE 😊 

 https://www.youtube.com/watch?v=xMa5gsmZwHs 

Lahko pa tudi zaplešeš ob pesmici, ob kateri ponavljaš besedilo: 

https://www.youtube.com/watch?v=sOVFn2oZXWE 

 

HAVE FUN! 😊 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xMa5gsmZwHs
https://www.youtube.com/watch?v=sOVFn2oZXWE

