
ANGLEŠČINA: 4. razred, PONEDELJEK – 6. 4. 2020 

Pozdravljeni učenci, 

danes pričenjamo z novim poglavjem,  ENOTO 4 –MY BEDROOM. 

KAJ BOM ZNAL/A, se NAUČIL/A v tej enoti: 
• Opisati svojo sobo/ stanovanje/hišo. 
• Besedišče vezano na sobo, pohištvo; besedišče vezano na 

hišo/stanovanje. 

• Predloge; 
• Ponovili bomo družino; družinske člane. 
• Prebrati kratko zgodbico; ob besedilu zapeti pesmico. 

 

1. OGLEJ SI SPODNJE SLIKE. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. USTNO, V SLOVENŠČINI, ODGOVORI NA VPRAŠANJA 

 

a) Opiši sobo na 1. sliki. 

b) Kaj vidiš na 2. sliki? 

c) Primerjaj sobi na 3. sliki. Kakšno je tvoje mnenje o teh dveh sobah? 

d) Ali skrbiš sam za red in čistočo v svoji sobi? 

 

3.BESEDIŠČE - Ponovi kar že znaš 

Še enkrat si oglej slike. Poskusi poimenovati čim več stvari, ki jih vidiš na slikah v 

angleščini. 

4.POSNETEK 

 Učb. str. 44 Oglej si sličice  pri 1. nalogi in preberi zapis. 

 Nato sledi navodilom na POSNETKU. (klikni na POSNETEK) 

-1. POSLUŠANJE: Poslušaj in zraven tiho beri. 

-2. FAM: AKTIVNO POSLUŠANJE: Še enkrat poslušaš posnetek, hodiš po 

sobi in ob posnetku glasno bereš/izgovarjaš besede. 

- POSNETEK DODATNIH BESED: Listen and repeat. Poslušaj in ponovi. 

A RUG – preproga  A SOFA- zofa/kavč TOYS-igrače  BOOK(S)-knjiga/e 

A POSTER-poster  A TELEVISION/TV-televizija  A BED – postelja  A DOOR- 

vrata  FLOOR-tla  A WALL-stena 

***dodatno(neobvezno)-če te zanima kako se reče še čemu, razišči s spletnim slovarjem 

PONS 

***če imaš težave, posnetek poslušaj še enkrat, da osvojiš pravilno izgovorjavo. 

 Učb. str. 44 – 2. naloga         

Oglej si sliko. Poslušaj POSNETEK in povej ali trditev drži (TRUE) ali je napačna 

(FALSE). 

POMOČ: IN-v   ON- na   

 

***dodatno(neobvezno) Poslušaj POSNETEK: Učb. str. 44 – 3, 4 Poizkusi opisati 

sobo na sliki. POMOČ: THERE IS (a bed/a book,…). TAM JE (postelja / knjiga,…). 

Lahko vključiš tudi predloge (PRIMER: There is a book. The book is on the bed.) 

https://drive.google.com/file/d/1bnMrlCZaSMpfAGK0p0X0k0h_-207bW-Y/view?usp=sharing


 

 

5. VAJE 

DZ. STR. 36, 1.- Match/Poveži; 2. Find, circle and write/Poišči, obkroži in zapiši. 

Spodaj so rešitve. 

 

***BONUS/DODATNE VAJE (NEOBVEZNO) Na spodnji povezavi, lahko utrjuješ besedišče 

vezano na sobo, stvari v hiši. 

https://interaktivne-vaje.si/anglescina/vocabulary_1_5r/house_things_4_5r.html 

 

Želim ti uspešno delo, če česa ne razumeš pa mi piši.                   Učiiteljica Katarina Zdolšek 

  

 

REŠITVE: DZ. STR. 36 

1. Lamp-svetilka  bin-koš za smeti  picture-slika  bookcase – knjižna omara  radio-radio 

Plant-rastlina/lončnica  wardrobe-omara 

 

2. 1. PICTURE 

2.BIN 

3.WARDROBE 

4. RADIO 

5. BOOKCASE 

6.MIRROR 

7.LAMP 

8. PLANT 

 

 

 

 

 

  

https://interaktivne-vaje.si/anglescina/vocabulary_1_5r/house_things_4_5r.html

