
            ANGLEŠČINA ZA 4. RAZRED  - 10. teden          

Pozdravljeni, četrtošolci! ČESTITAM, ker pridno opravljate svoje naloge in se pripravljate 

na govorni nastop!  

V 10. tednu mi ne rabite pošiljati nalog, prepričana sem, da jih boste uspešno opravili.   

Vse moči sedaj usmerite v govorni nastop. Kar pogumno, prepričana sem, da boste 

uspešni! Do 29. 5. 2020 mi pošljite posnetek vašega govornega nastopa. Če bodo nastale 

kakršne koli težave ali boste imeli še kakšno vprašanje, mi to sporočite na moj elektronski 

naslov. 

   blanka.slapnik@ludvik.si  - zadeva - npr. 4. b – TJA – ime, priimek  

Tudi ta teden bomo utrjevali in poglabljali vso snov. Pa brez strahu, ne bo nič težkega. 

                                     Utrjevanje in poglabljanje  

                          1. Poslušanje in  branje 

1. Poslušanje  

Na šolski spletni strani kliknite na posnetek Space Explorers 1.  

Zgodbo prvič samo poslušajte in si oglejte sličice.  

alien = nezemljan 

information =podatek 

planet = planet 

2. Poslušanje in branje  

Nato zgodbo ponovno poslušajte in zraven berite besedilo v oblačkih. Če vam je lažje, 

lahko berete iz učbenika na strani 28 in 29.  

    

                                          2. Branje in pisanje – Delovni zvezek, stran 24, 25 

1. Branje in pisanje – delo z učbenikom in delovnim zvezkom 

Učbenik si pustite odprt. V delovnem zvezku, na strani 24 rešite nalogo št. 1. Povežite 

slike z ustreznimi besedami.  

**Kdor želi, lahko reši še 2. in 3. nalogo. 

***Če pa imaš res rad angleščino in ti ne dela težav, pa reši še 2. in 3. nalogo na strani 25. 

 

                            3. Poslušanje in  branje 

1. Poslušanje  

Na šolski spletni strani kliknite na posnetek Space Explorers 2. del.  

Zgodbo prvič samo poslušajte in si oglejte sličice.  

It's an alien from this planet = Je nezemljan s tega planeta. 

other aliens = drugi nezemljani 
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2. Poslušanje in branje  

Nato zgodbo ponovno poslušajte in zraven berite besedilo v oblačkih. Če vam je lažje, 

lahko berete iz učbenika na strani 52 in 53.  

                                          2. Branje in pisanje – Delovni zvezek, stran 44, 45 

1. Branje in pisanje – delo z učbenikom in delovnim zvezkom 

Učbenik si pustite odprt, da lahko berete. V delovnem zvezku, na strani 44 rešite nalogo 

št. 1. Povežite povedi iz zgodbe tako, da v krožec ob povedi zapišete ustrezno številko 

slike, ki je na levi strani delovnega zvezka.  

**Kdor želi, lahko reši še 2. nalogo. 

***Če pa imaš res rad angleščino, pa reši še 2. in 3. nalogo na strani 45. V drugi nalogi si 

ogledaš obe sliki (A in B) in nato glede na sliko A ali B zapišeš, kje so zapisani predmeti. 

 

 

Tako, pa si končal/končala za ta teden! ČESTITAM!  

Pripravljaj se za govorni nastop! 

Lep pozdrav, učiteljica Blanka Slapnik 

 


