
Nov datum za test  -     4.a in 4.c : četrtek, 23. 4. 2020  

-   4.b: sreda, 22. 4. 2020 

                               

3. teden od 30. 3. do 4. 3. 2020 

Rdeče tiskane besede so naslov, ki ga učenci prepišejo v zvezke. 

Pošiljam tudi povezavo do spletnega slovarja, če učenci kakšne besede ne bodo razumeli. 

Povezava do spletnega slovarja PONS: 

https://sl.pons.com/prevod 

 

1. ura  (30. 3. 2020 in 31. 3. 2020) 

 

                                               NAVODILA ZA DELO: 

 

 V današnji uri boš znova poslušal/a posnetke pesmic, ki smo jih že slišali in prepevali v šoli pri 

pouku angleščine. Te slušne posnetke lahko dobiš  na spletni strani naše šole OŠ Antona 

Globočnika pod zavihkom:   

 

UČENCI  -  SPLETNA STRAN ODDELKOV  - ANGLEŠČINA – 4.a,b,c – Angleščina 4   

Geslo za prijavo v spletno učilnico je enotno:   tone99 

 

1. Učbenik stran 62 naloga 6:   

večkrat poslušaj posnetek My Sails 1 New slušni posnetki  nato v svoj zvezek zapiši 

naslov  pesmice   DO YOU KNOW ANGELA?  ter prepiši v svoj zvezek vse izraze v 

zvezi z družino in družinskimi člani, ki jih v pesmici najdeš. Poleg zapiši tudi slovenski 

pomen besed. 

 

2. Učbenik stran 63 naloga 7: pod naslov THIS IS MY FAMILY v svoj zvezek prepiši izraze 

happy, great, friendly, fussy, loud, lazy, nice, dangerous ter jim dopiši slovenski pomen. 

Pomagaj si s spletnim slovarjem PONS https://sl.pons.com/prevod 

 

3. V delovnem zvezku najprej preglej rešitve nalog na straneh od 58 do 63, pa tudi 65. 

https://sl.pons.com/prevod
http://e-gradiva.com/dokumenti/MS1/unit4.html#slusni
https://sl.pons.com/prevod


REŠITVE  NALOG: 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

4. Nato reši nalogo v delovnem zvezku stran 65 nalogo 18. Najprej jo reši, šele nato 

preglej rešitve. 

 

 

 

 

 



 

    

   2. ura (1. 4. 2020 in 2. 4. 2020) 

 

 

                                                    NAVODILA ZA DELO: 

 

To uro angleščine boš ponavljal /a in utrjeval/a znanje angleškega jezika s pomočjo nalog na 

spletni strani učbenika My Sails 1 New. To spletno stran poiščeš na spletni strani naše šole 

OŠ Antona Globočnika pod:   

UČENCI  -  SPLETNA STRAN ODDELKOV  - ANGLEŠČINA – 4.a,b,c – Angleščina 4 

Geslo za prijavo v spletno učilnico je enotno:   tone99 

Na spletni strani učbenika My Sails 1 New izbereš zavihek: 

a) GRADIVO PO POGLAVJIH – Unit 3 TOYS – Dodatne vaje – GRAMMAR: 

       Rešiš  vaje:  G1, G2, G3, G4 

b) GRADIVO PO POGLAVJIH – Unit 3 TOYS – Dodatne vaje – NUMBERS: 

      Rešiš  vaje:  N1, N2, N3 

Na koncu vsake naloge klikneš na SHOW ANSWERS, kjer se ti prikažejo rešitve naloge. 

 

                          Angleščina je za ta teden narejena!    

 


