
Dragi petarji, 

pa je pred nami še en – nov delavni teden.  Znova moram pohvaliti vse, ki se mi res pridno in sproti oglašate 

na mail in me kdaj še kaj dodatnega vprašate, zelo me razveselite s tem  Tudi nekaj punc je zelo pridno 

pisalo v forum. In znova povabilo tistim, ki malo pozabite name, da se mi oglasite ;) Upam, da poleg dela za 

šolo svoj čas preživljate zunaj. Trenutno sem v precepu ali je maj moj novi najljubši mesec ali vseeno ostaja 

poletje tisto, ki ga imam najraje. Zdaj vse tako lepo brsti in cveti, da sem vesela že, ko samo opazujem 

naravo. Poskusite to tudi sami in se opazujte, kako boste takoj boljše volje  

 

Zdaj pa delo za ta teden. Tisto, kar boste naredili v zvezek poslikajte in pošljite na moj mail. 

 

 učb., str. 94 (SPORTS CLUB), nal. 1, 2 

nal.1: v zvezek napiši naslov SPORTS CLUB (športni klub) in prepiši ter prevedi športe, ki so 

napisani ob sličicah. Za vsak šport v slovarju poišči še en ali več športnih pripomočkov, ki se 

uporabljajo pri tem športu in jih zapiši zraven (lahko jih tudi narišeš). 

Poslušaj moj posnetek in ponavljaj za mano – tako boš vadil izgovorjavo teh besed. 

https://voca.ro/5rqLe36e0t4 

nal.2: Poslušaj moj posnetek, nato še sam na glas preberi besedilo. 

https://voca.ro/4FQ11nNAT9b 

Vprašanja zapiši v zvezek in v angleščini odgovori na njih. 

What's your favourite sport?          Do you train any sports?          If yes, where do you train it?         

Is there a sport that you don't like?             What sports do you do with your friends?                

Which sports do we do inside?           Which sports do we do outside?  

 

 

https://voca.ro/5rqLe36e0t4
https://voca.ro/4FQ11nNAT9


 učb. str. 95, nal. 1, 3 

nal. 1: Sličice in stavke prepriši/prepiši v zvezek in ustrezno poveži stavek, ki opisuje sličico. Potem pa 

poslušaj še posnetek in oštevilči sličice po takšnem vrsten redu kot jih preberem. 

https://voca.ro/a9GI47y8YaM 

nal. 3: Preriši/skiciraj sličice v zvezek, prepiši še besede in jih poveži z ustrezno sličico. Besede tudi prevedi v 

slovenščino. 

 

 DZ str.94 cela, str. 95 cela 

 

 

 

https://voca.ro/a9GI47y8YaM

