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

URA DATUM TEMA 

7.,8. 6.4.-9.4. Let's explore 

 
Odpri učbenik na straneh 50 in 51. Dobro si oglej slike. Kje sta Sanjay in Grace?  
 
Če imaš dostop do spletnega gradiva, poslušaj besedilo, če ne, ga večkrat potiho in na glas preberi besedilo.  
 
V zvezek napiši naslov BROUGHTON CASTLE. Zapiši naslednje besede in besede, ki jih ne poznaš, lahko jih 
tudi narišeš: 
 

A CASTLE – GRAD 
A HALL – DVORANA 
A HALLWAY - HODNIK 
A SUIT OF ARMOR – OKLEP (ne pozabi a suit – moška obleka, a dress – ženska obleka) 
A WALL – STENA 
A FIREPLACE – KAMIN (dobesedno prostor za ogenj) 
UPSTAIRS – ZGORAJ 
DOWNSTAIRS – SPODAJ 
A TOILET – STRANIŠČE 
ANOTHER – DODATNA 
POLITE – VLJUDEN 
 
V zvezek zapiši in na kratko odgovori na spodnja vprašanja: 
 

1. HOW OLD IS BROUGHTON CASTLE? (Koliko je grad star?) 
2. WHERE ARE THE SUITS OF ARMOUR? (Kje so oklepi?) 
3. WHO IS AT BROUGHTON CASTLE? (Kdo je v gradu?) 
4. WHERE IS THE FIREPLACE? (Kje je kamin?) 
5. WHERE IS THE TOILET? (Kje je stranišče?) 
6. WHAT IS SANJAY WEARING? (Kaj ima Sanjay oblečeno?) 
7. WHAT IS GRACE WEARING? (Kaj ima Grace oblečeno?) 

 
 
Reši nalogi 1 in 2 na strani 51 v učbeniku ustno.  
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Pripravili: Maja Skakić (maja.skakic@guest.arnes.si)  
in Darja Pipuš (darja.pipus@guest.arnes.si)  
 

URA DATUM TEMA 

6. 30.3.-3.4. Let's Explore 
 

 
Če imaš dostop, si oglej video o gradu, Unit 4, Let's Explore. Če nimaš dostopa, si lahko ogledaš spodnji video 
o gradu. Bodi pozoren in poišči sobe na slikah v učbeniku na straneh 50 in 51 v videu ter govori po angleško, 
kaj vse vidiš: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=jvu620T1stw 
 
Reši nalogi 1 in 2 na strani 42 v delovnem zvezku. Če želiš, lahko za dodatno nalogo v zvezek narišeš grad in 
označiš prostore v njem.  
 
Preveri svoje znanje in reši naloge na strani 43 v delovnem zvezku in naredi svoj slovarček na strani 83 v 
delovnem zvezku. Ne pozabi najprej prepisati besed na črto, nato šele nalepiti sličice. 
 

Oceni se sam!         

 
Poznaš prostore v hiši?  
BEDROOM (spalnica), KITCHEN (kuhinja), LIVING ROOM (dnevna soba), GARAGE (garaža), BATHROOM 
(kopalnica), etc. 
Poznaš predmete v hiši, veš kam spadajo? 
MIRROR (ogledalo), RADIO, PLANT (lončnica), A BIN (koš za smeti), WARDROBE (garderobna omara), 
BOOKCASE (knjižna omara), A PICTURE (slika), A LAMP (namizna svetilka), A COOKER (štedilnik),  A FRIDGE 
(hladilnik), etc. 
Znaš povedati, kje je kaj? 
ON (na), UNDER (pod), NEAR (blizu), BEHIND (za), IN FRONT OF (pred), etc. 
Znaš opisati prostor, sobo? 
THERE IS A BED UNDER THE WINDOW, THERE ARE BOOKS ON THE TABLE, etc. 
 
Kakšna je tvoja ocena? Če moraš še vaditi, odpri PowerPoint z naslovom Rooms in a House. Klikni 
diaprojekcijo, nato čopič in zvočnik. Poskusi kakšno sobo tudi opisati, povedati, kje je kaj, poimenovati 
predmete, itd. 
 
Ta teden je tvoja naloga, da pošlješ svoji učiteljici za angleščino kratko sporočilo, kako ti gre. Lahko 
napišeš sporočilo, lahko dodaš tudi kako sliko opravljenega dela, napiši, kako ocenjuješ svoje znanje in če 
imaš dostop do spletnega gradiva Young Explorers. Če nimaš e-poštnega naslova, prosi starše, če lahko 
pošlješ preko njihovega. Najina naslova sta na vrhu strani.   
 

Have a nice week, 

Miss Darja & Miss Maja 

V posebnem dokumentu najdete navodila, kako se prijaviti na spletno povezavo, kjer imate dostop do vseh slušnih 

posnetkov v knjigi in delovnem zvezku, risank, zgodbic in mnogo interaktivnih vaj. Če rabiš pomoč ali imaš kakšno 

vprašanje sva na voljo po e-pošti, če lahko, nama tudi pošlji sporočilo in kako sliko opravljenega dela.  
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