
 

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? Že znaš vse za ustno ocenjevanje znanja? Če ne, še pridno vadi. Jaz te že 

pogrešam. Ker se ne moremo videti v šoli, ti  kar domov pošiljam malo daljšo angleško urico za ta teden. 

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. Ker si izgubil kar veliko energije, bomo sedaj poskrbeli, da jo nadomestiš. Kako? Z dobro hrano, seveda!  

Najprej poslušaj tole pesem, ki govori o zdravi hrani, ki jo rabiš za razvoj svojih mišic, rast, plavanje, 

skakanje, igranje košarke, veslanje. Lahko jo poslušaš večkrat in zraven tudi poješ. 

Healthy foods song for kids. Pesem o zdravi hrani. https://www.youtube.com/watch?v=5dR22hbln6w 

Ti je bila všeč?  

 

Se spomniš te pesmice?  

Do you like broccoli ice cream? Imaš rad sladoled iz brokolija? 

https://www.youtube.com/watch?v=frN3nvhIHUk 

Čudne kombinacije hrane so tole, kajne? Če imaš še kaj časa in energije, poslušaj še pesem o posebni 

juhi. 

Special soup. Posebna juha. https://www.youtube.com/watch?v=zXqEty5dA1Y 

 

3. No, najbrž si že lačen. Ampak ni še čas za malico. O hrani v angleščini se pri pouku še nismo veliko 

pogovarjali. Si že kdaj doma delal smoothie/smuti/napitek iz sadja ali zelenjave? Ali pa kombinacije 

obojega? Poglej si tale posnetek.  

How to make fruit smoothies. Kako narediti sadne napitke. 

https://www.youtube.com/watch?v=rp_yk7TAv00 

                                           

         raspberries                       green smoothie                         blender                             yoghurt 

                                                      

         lettuce                                  blackberries                            strawberries    

                

4. Sedaj pa odpri delovni zvezek na strani 31 in reši vse naloge, tako da ustrezne besede prepišeš pod 

prave slikice. Čisto spodaj napiši, katero hrano imaš rad in katere ne maraš. Vse besede in povedi preberi 

nekomu doma. 
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5. Preveri rešitve s pomočjo slike spodaj. Besede so bile omenjene tudi v posnetkih. Če za kakšno nisi 

siguren, kako se prebere, uporabi slovar www.pons.si. Vtipkaj besedo in klikni na zvočnik.  naNatto 

 

 

 

6. O, zdaj pa si najbrž že lačen. Hitro v kuhinjo, malo poglej, kaj lahko uporabiš, in naredi smoothie po 

tvojem receptu za vso družino. Pa dober tek!       

 

http://www.pons.si/


 

 


