
 

Spoštovani starši! 

 

Hitro je minilo prvih 14 dni šolanja na daljavo. V tem času so vaši otroci ponovili že obdelano snov in 

upam, da so imeli dovolj časa tako za šolo kot za igro. Življenje nas postavlja pred najrazličnejše 

preizkušnje. Verjamem, da bomo skupaj zmogli premagati vse izzive, ki nam jih na pot prinaša vsak dan 

posebej.  

Od sedaj naprej vam bom posredovala zadolžitve za angleščino enkrat tedensko, in sicer na začetku 

tekočega tedna. Učenci bodo potrebovali tudi vašo pomoč in spodbudo. Prosim vas za razumevanje, 

jaz pa se bom potrudila, da bo vam in vašim otrokom čim lažje. Če boste imeli kakršno koli težavo, 

vprašanje, morda nasvet, sem ves čas dosegljiva na irena.dular@os-mirna.si. Učenci naj se potrudijo 

po najboljših močeh, snov pa bomo skupaj ponovili po vrnitvi v šolske klopi.  

Naj bodo dnevi čim bolj mirni, predvsem pa ostanite zdravi! 

 

27. marec 2020                                                                                                                    Učiteljica Irena Dular 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TEDEN, 30. 3. 2020 – 3. 4. 2020 

 

Dragi učenec/učenka! 

Kako si? Kako se imaš doma? Si kaj ponavljal angleščino, kot smo se dogovorili? Jaz te 

že pogrešam. Ker se ne moremo videti v šoli, ti kar domov pošiljam malo daljšo 

angleško urico za ta teden, ki jo lahko razdeliš na dva dela, da ne bo naenkrat vsega 

preveč. Naredi vse, kar piše, in se imej zelo lepo.   

Učiteljica Irena 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Si za malo angleške telovadbe? Slišim, da si rekel YES! Klikni na obe povezavi in pleši, 

telovadi, poj! Lahko tudi večkrat, če ti je všeč. 

 

 

Exercise, rhyme and freeze. Telovadi z angleškimi rimami. 

https://www.youtube.com/embed/cSPmGPIyykU 

 

Workout to the letter sounds. Telovadba ob angleški abecedi. 

https://www.youtube.com/watch?v=gi1dwHp1ppU&feature=emb_rel_end 
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2. Vreme se te dni zelo spreminja, kajne? Enkrat je sončno in toplo, drugič oblačno, tretji 

dan sneži. Danes bomo spoznali, kako opišemo vreme v angleščini. Nekaj o tem že veš. 

Najprej si poglej ta posnetek:  

How's the weather? Kakšno je vreme? https://www.youtube.com/watch?v=I8GeA3anPdo 

Poslušaš ga lahko večkrat in zraven tudi zapoješ. 

 

3. Ker se ne moremo videti, ti namesto mene pošiljam posnetek, kjer učitelj razlaga, 

kakšno je vreme. Dobro ga poslušaj do konca. 

What's the weather like? Kakšno je vreme?  

https://www.youtube.com/embed/excg6NrWuXg 

 

4. Če imaš možnost, naj ti starši natisnejo ta list, potem pa ga prilepi v zvezek. Če imaš 

dovolj časa, pa bo še bolje, če si točno to prerišeš in prepišeš v zvezek. Tako si boš še več 

zapomnil. Naslov: THE WEATHER (vreme). Poskušaj tudi večkrat glasno prebrati te 

besede. 

 

IT'S CLOUDY. 
 

 

IT'S RAINY. 
 

 

IT'S FOGGY. 
 

 
 

        
IT'S SUNNY. 

 

 

 
IT'S WINDY. 

 

 
 

 
IT'S COLD. 

 
 

 
 

IT'S SNOWY. 
 

 

 
IT'S STORMY. 

 

 

 
IT'S HOT. 
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5. Za sprostitev naredi še to vajo: http://www.english-time.eu/english-now/interaktivni-

listy/u9-6/u9-6.html. 

 

6. Uf, je bilo veliko dela? Upam, da ne. Sonce prihaja, za nagrado si zavrti tole pesem.  

Here comes the sun. The Beatles. https://www.youtube.com/watch?v=KQetemT1sWc 

 

SUPER SI! 

 

 

Če imaš še veliko časa in energije, morda kateri drug dan, pa se lahko še malo poigraš 

tukaj: https://interaktivne-vaje.si/anglescina/vocabulary_1_5r/voc_1_3r/weather_1_3r.html. 

 

Še nekaj mojih predlogov, če ti bo doma dolgčas:  

- S pomočjo kvadratkov z vremenom (zgoraj) si lahko narediš igro spomin in se igraš 

skupaj s starši, bratcem, sestrico. Seveda par lahko vzameš šele takrat, ko v 

angleščini pravilno opišeš vreme.  

- Lahko si v paru rišete po hrbtu slike za vreme, drugi pa ugiba v angleščini. To 

delamo večkrat med poukom, igro dobro poznaš. Is it sunny? Yes, it is. No, it isn't. 

- Lahko se greste angleško pantomimo z vremenom. Pa še s kakšnimi drugimi 

angleškimi besedami, ki jih imaš v zvezku. 

- Ta teden se veliko igraj, pojdi ven, opazuj vreme in se čim več smej! 
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