
ANGLEŠČINA: 4. razred, SREDA – 1. 4. 2020 

Pozdravljeni učenci,  

upam, da ste vsi zdravi in dobre volje.  Glede na vsa prejeta elektronska sporočila, vidim da 

se pridno učite tudi angleščino  

UČNA TEMA: BRALNO RAZUMEVANJE-The Emperor's new clothes –Cesarjeva 

nova oblačila 

MOJ CILJ: Prebrati besedilo brez večjih težav in razumeti prebrano. 

*** pomeni dodatne vaje/neobvezno 

1. 2 MIN WALK/ SPREHOD –CLOTHES/OBLAČILA:  

 Pripravi štoparico. Pojdi na sprehod po stanovanju (2 minuti) in v 

angleščini naštej čim več oblačil. Zapiši število oblačil, ki si jih 

naštel/a v angleščini. 

***poizkusi še enkrat in boš videl/a, če je sedaj število večje 

 Glasno opiši kaj imaš oblečeno. 

2. NUMBERS/ŠTEVILA: 1-100 

 AKTIVNO ŠTETJE STVARI: V angleščini preštej 30 (lahko tudi več) 

stvari v sobi/stanovanju. Med preštevanjem se moraš stvari 

DOTAKNITI. 

-če imaš težave s števili, si pomagaj z zvezkom ali dz. str. 35, 1. naloga (ali google 

translater/pons) 

3.READING/BRANJE: Učb. str. 40, 41 

 POSLUŠAJ POSNETEK: klikni in pozorno poslušaj posnetek. Lahko ga 

poslušaš večkrat. 

 

 AKTIVNO BRANJE: Glasno beri stoje ali hodiš po sobi. PAZI NA 

IZGOVORJAVO. (če nisi prepričan, poslušaj posnetek še enkrat) 

4. OBNOVA BESEDILA:  

 Zapri učbenik. Koliko besed/besednih v zvez si si zapomnil iz prebranega? 

Povej jih naglas! 

Ustno odgovori: Who is Fu? Is Fu intelligent? What happens at the end of 

the story? 

 Nekomu od domačih v slovenščini obnovi besedilo. 

https://drive.google.com/file/d/1suOVhxtbEkEHJ1NeNE2Pq26HJlRPM3d-/view?usp=sharing


5. ZAPIS BESED v SLOVARČEK: NASLOV: The Emperor's new clothes –

Cesarjeva nova oblačila 

yuan=enota za denar 

to love-imeti rad                         to see-videti 

one day-nekega dne                  Go!-Pojdi 

a tailor-krojač                             to  visit-obiskati 

emperor-cesar                             palace-palača 

to make-narediti                         again-ponovno 

cloth-blago                                   to laugh-krohotati se 

***izgovorjavo lahko preveriš v GOOGLE TRANSLATER/PONS 

 

6. DZ. STR. 34/1.-Sličice razvrsti po vrsti, kot si sledijo v zgodbici. Nato obkroži 

oblačila, ki jih vidiš. 

2.Izberi, obkroži in zapiši.  

3.Kaj misliš se zgodi naslednji dan? Preberi, obkljukaj in nariši. 

-str. 35/3 

 

 

Želim ti uspešno delo, veliko se smejte in radi se imejte 

Učiteljica Katarina Zdolšek 

 pa ne pozabite danes nekoga POHECATI  za 1. APRIL  


