
Pripravili: Maja Skakić (maja.skakic@guest.arnes.si)  
in Darja Pipuš (darja.pipus@guest.arnes.si)  
 

URA DATUM TEMA 

10. 20.4. Preverjanje znanja 

 
Ta teden bomo najprej preverili, kaj smo se naučili na daljavo. Najprej si oglej dva videa (samo klikni spodaj 
na naslov) in na tak način ponovi sobe v hiši, pohištvo in predloge: 
 
My dream house 
 
Where's Brunda? 
 
Nato odpri dokument Preverjanje-e-učenje. Če imaš možnost, ga lahko rešiš na računalniku, zgoraj klikni na 
nalivno pero (glej sliko), nato se pomakni na črte in izpolni dokument (glej sliko).  
 

 
 

 
 
 
Če lahko, lahko dokument tudi natisneš in ga rešiš ali prepišeš v zvezek. Ko boš končal, ga shrani pod svojim 
imenom in priimkom ter pošlji svoji učiteljici za angleščino, rešitve pa dobiš naslednji teden. Če še nisi, 
odgovori tudi na naslednja vprašanja: 
 

1. Kako ti gre?  
2. Kako ocenjuješ svoje znanje? 
3. Če imaš dostop do spletnega gradiva.  

 

 Have a nice day, 
Miss Maja and Miss Darja 
 

mailto:maja.skakic@guest.arnes.si
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https://www.youtube.com/watch?v=47kPQiMfrJI&t=36s
https://www.youtube.com/watch?v=3wFgFCOVbds


Pripravili: Maja Skakić (maja.skakic@guest.arnes.si)  
in Darja Pipuš (darja.pipus@guest.arnes.si)  
 

URA DATUM TEMA 

11. 23.4. Japan 

 
In že nadaljujemo z delom v učbeniku. Odpri učbenik na strani 54 in večkrat potiho in na glas preberi 
besedilo o Japonski. Če imaš dostop do spletnega gradiva, lahko besedilo tudi poslušaš (Media Centre, CD 2, 
posnetek 24). V zvezek napiši naslov JAPAN in izpiši in prevedi (lahko tudi narišeš) neznane besede: 
 
A FLAT – STANOVANJE 
SMALL – MAJHEN  
BIG – VELIK 
A MAT – TEPIH 
A CUPBOARD - OMARICA 
THICK PAPER – DEBEL PAPIR 
A FUTON – NIZKA POSTELJA 
 
Nato zapri učbenik in preveri, kaj si si zapomnil. Kako je ime punci v besedilu? Kje živi? Kakšna je njena soba, 

itd.? V delovnem zvezku reši stran 73. 

 

Če želiš, lahko rešiš tudi kviz o prostorih v hiši. Klikni na Rooms of a house, nato pod JOIN THE GAME vpiši IME 

in PRIIMEK in OK, GO. Kviz je odprt do 30. aprila, kasneje ga ne bo mogoče več igrati. 

 

Have a nice day, 

Miss Maja and Miss Darja 
 

 

mailto:maja.skakic@guest.arnes.si
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https://kahoot.it/challenge/0365892?challenge-id=dead7dde-d804-4ee1-9b90-d6e315c7c532_1586938849212

