
ANGLEŠČINA 3. RAZRED  - ČETRTEK – 16. 4. 2020  

 

Pozdravljeni učenci, verjamem, da ste preţiveli mirne praznike in bili 

ustvarjalni pri izdelavi pirhov 

 

Poučevanje na daljavo sedaj poteka ţe ves mesec in verjamem, da ste 

se tudi na tak način veliko naučili in ponovili. V mesecu maju bo potrebno 

začeti ocenjevati, zato bom v naslednjem tednu, torej v četrtek, 23. 4. 

2020, preverjala vaše znanje. Pripravila vam bom učni list, ki ga boste 

samostojno rešili. Vključeni bodo tudi zvočni posnetki. Teme bodo 

zajemale tisto, kar smo obravnavali. 

To NI za oceno, temveč je utrjevanje. Namen preverjanja je, da vsak pri 

sebi vidi, kaj ţe zna dobro oziroma kaj je potrebno še utrditi.  

Izbrala bom nekaj od sledečih tem: Predstavitev sebe/about me (ime, 

starost, od kod prihajaš, najljubša barva, ţival), čustva, števila do 

dvajset, druţina, dnevi v tednu, meseci, letni časi, vreme, oblačila, opis 

dneva, hrana (sadje, zelenjava). 

 

NAVODILA DO KDAJ MI BOSTE REŠENO PREVERJANJE POSLALI, 

DOBITE NASLEDNJI TEDEN. 

 

 

 

 

 

 



 

UČNA TEMA: UTRJEVANJE - FRUITS and VEGETABLES / SADJE in ZELENJAVA 

 

1. 2 MINUTNI SPREHOD: Pojdi na dvominutni sprehod po sobi ali stanovanju in v  

angleščini povej čim več vrst sadja ali zelenjave , ki ga imaš rad in tiste, ki ne 

maraš. 

 

PRIMER: I LIKE APPLES.  I DON’T LIKE LEMONS. 

 

2. PESEM 

Večkrat poslušaj pesem na spodnji povezavi. Zraven poskusi z zborčkom ţivali 

tudi zapeti. 

Ob pesmi boš ponovil/a  sadje in dneve v tednu. 

https://www.youtube.com/watch?v=mfReSbQ7jzE 

 

POMOČ K BESEDILU:  

I EAT (FRUIT)      Jaz jem (sadje). 

EVERY SINGLE DAY. (Vsak dan) 

I DON’T CARE. (Ni vaţno/pomembno.) 

BERRIES – borovnice 

 

 

3. IGRICA: I LIKE (Imam rad/a), I DON’T LIKE (Nimam rad/a) 

Oglej si spodnjo tabelo, ki jo poznaš ţe od zadnjič. Namesto imen sadja in zelenjave 

so zapisne številke. Igrali se bomo igrico. 

Poslušaj POSNETEK  in sledi navodilom. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mfReSbQ7jzE
https://drive.google.com/file/d/1-Un6YZH1xW8JC1Jw77sfvp2GiBGFogQa/view?usp=sharing
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Ţelim vam uspešno delo in jejte čim več sadaj in zelenjave, ki je na sličicah, da boste 

zdravi. 

Učiteljica Katarina Zdolšek 


