
UČIM SE DOMA 4 (6. 4. 2020 – 10. 4 .. 2020)  

 

Pozdravljen(a).  

V tem tednu bomo imeli le eno uro angleščine, saj imate za petek načrtovan dan dejavnosti. 

Kljub temu je tvoja naloga, da ponoviš in utrdiš besedišče o telesu, ponoviš glagole TO BE, 

HAVE GOT in CAN, v nadaljevanju pa ti pošiljam še zapis za v zvezek in sicer o športu. 

Priloženo imaš tudi razlago, kako povemo, da znamo ali ne znamo npr. smučati, teči,… in 

kako nekoga vprašamo, če obvlada katerega od športov. Če česarkoli ne razumeš, me pokliči 

ali mi pošlji e-mail. 

Za lažje utrjevanje glagolov, ti pošiljam tri igre. V kolikor imaš možnost, si jih natisni. 

Potreboval(a) boš še figurice za človek ne jezi se in kocko. Igro lahko igraš sam(a) ali pa v 

družbi domačih. 

Želim lep teden. 

Srečno, 

učiteljica Sintia 

 

PREPIS 

V zvezek prepiši ali prilepi razlago o SPORTS .  

 

UTRJEVANJE/POSLUŠANJE 

Na spletni strani https://my-sails.com/ucenci poišči zvočne posnetke. Klikni na sivi gumb MY 

SAILS NEW SB UNIT 1. Prenesli se ti bodo vsi zvočni posnetki. Reši naslednje naloge: 

Poišči posnetek My Sails 2_SB1.21, odpri SB na strani 14, poslušaj reši nalogo 28a.  

Poišči posnetek My Sails 2_SB1.22, v SB na strani 14, poslušaj in reši nalogo 29. 

Poišči posnetek My Sails 2_SB1.23, v SB na strani 15 poslušaj in nato še sam preberi nalogo 30b. 

 

Do petka, 17. 4. 2020 PREBERI IN REŠI NALOGO 32 V SB NA STRANI 17. 

  

https://my-sails.com/ucenci


SPORTS 

 

 

        

 

PLAYING  FOOTBALL  PLAYING TENNIS  CYCLING      PLAYING BASKETBALL 

 

  

DOING KARATE      SWIMMING           RUNNING  ROLLER – SKATING 

 

 

 

 

 

SKIING         PLAYING VOLLEYBALL  

 

I CAN SKI. – Znam smučati. 

I CAN' T SKI. – Ne znam smučati. 

 

CAN YOU SKI? – Ali znaš smučati? 

YES, I CAN. – Da, znam. 

NO, I CAN' T. – Ne, ne znam.  

 

She can ski.  – Ona zna smučati. 

They can ski. – Oni znajo smučati. 

We can ski. – Mi znamo smučati. 

 


