
 
 

POUČEVANJE NA DALJAVO - 4. RAZRED – ANGLEŠČINA 

(30. 3. -3. 4. 2020) 

Pozdravljeni četrtošolci!  

Prejšnji teden ste morali prebrati knjigo. Hvala za vsako vaše sporočilo, prav 

vsakega sem zelo vesela. Opravili ste nekaj dela v učbeniku in delovnem zvezku. Je 

bilo težko? Danes sem pripravila naslednje naloge.  Še vedno velja, da delo opravljaš 

2x po 45 minut, kdaj ga boš opravil, pa si sam določiš. Še vedno mi lahko pošljete 

kakšno sliko opravljene naloge na cirila.k@gmail.com  

Kot se verjetno spomniš, smo pri angleščini v šoli opisovali kaj ima kdo oblečeno, 

kaj počne in kakšno je vreme. Tokrat boste naredili vajo pisno, po spodnjih sličicah.  

V zvezek napiši naslov EXERCISE. Izberi si 4 sličice in jih opiši po spodnjem zgledu. 

V zvezek si najprej prepiši tudi primer. Pazi na HE/SHE! 

Example, picture 1 (primer, slika 1):  

It's summer. *(summer, winter, autumn, spring) 

It's sunny.                      *(windy, stormy, cloudy, rainy, snowy, foggy,) 

She's reading a book.     *(making snowman, running, playing tennis, skiing, 

watching TV,reading) 

She's wearing yellow T-shirt, pink skirt and blue shoes. *(besedice za oblačila v 

zvezku) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

mailto:cirila.k@gmail.com


 
 

NOVA SNOV 

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 

Izgovorjavo lahko poslušaš preko spletnega slovarja, kamor vpišeš besedo: 

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

Za vajo besed reši stran 36 v delovnem zvezku. Če ti bo čas dopuščal lahko prostore in pohištvo  

izrežeš iz reklam in jih prilepiš k zapisanim besedam, da si boš hitreje zapomnil te besede. 
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