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

URA DATUM TEMA 

16. 18.5. ANIMAL FUN 

 
Dobro jutro! Dobro si oglej spodnjo sliko. Koliko divjih živali vidiš? 
 
  
Danes se bomo naučili novo pesem. Odpri učbenik na strani 59. Večkrat po tiho in na glas besedilo. Če imaš 
dostop do spletnega gradiva, jo poišči v MEDIA CENTRE (CD 2, posnetek 32). Če nimaš dostopa, prilagam 
nekaj hip hop ritmov in jo lahko odrapaš.  
 
 
Počasen: https://www.youtube.com/watch?v=fbv5tDdxiD0  
 

Hitrejši: https://www.youtube.com/watch?v=_qzo8fRwWHc 

Hiter: https://www.youtube.com/watch?v=lFSJbjvSBpQ  

Besede v zelenem okvirčku prepiši v zvezek (naslov je ANIMAL FUN) in jih prevedi ali nariši.  
 
 
FEATHERS – PERJE 
HAIR – LASJE 
WHISKERS – BRKI 
CLAWS – KREMPLJI 
TEETH – ZOBJE 
SCALES – LUSKE  
 
 
V delovnem zvezku na strani 95 izreži domine in jih pravilno razvrsti v krog. Na glas beri opise živali. Lahko se 
igraš igraš s kom drugim.  
. 

 
Reši učni list ANIMALS. Lahko ga rešiš na računalniku, moraš ga shraniti, nato desno zgoraj klikneš nalivno ali 
označevalnik in izpolniš. Če lahko, ga pošlji v pregled svoji učiteljici. 
 
Če še nisi, tudi pošlji uganko svoji učiteljici po e-pošti. Opiši žival. Kakšna je, kaj ima, česa nima, kaj lahko, 
česa ne more.  
 
Primer: IT IS GREY. IT IS BIG. IT HAS GOT EARS. IT HAS GOT A TAIL. IT HAS GOT A TRUNK. IT CAN WALK. IT 

CAN RUN. IT CAN'T JUMP. WHAT IS IT?* *AN ELEPHANT  
 

 
Have a nice day, 
Miss Maja and Miss Darja 
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Pripravili: Maja Skakić (maja.skakic@guest.arnes.si)  
in Darja Pipuš (darja.pipus@guest.arnes.si)  
 

URA DATUM TEMA 

17. 21.5. SAY THE ANIMAL 

 
V učbeniku na strani 60 reši nalogi 1 in 2 oziroma, če nimaš dostopa do spletnega gradiva, samo drugo 
nalogo. V zvezek prepiši vsaj tri opise živali in zraven napiši rešitev, lahko pa jo tudi narišeš.  
 
Napiši še opis svoje živali.   
 
Preberi še tretjo nalogo, če imaš možnost, poslušaj. Ali slišiš razliko med glasovoma S in Z? Večkrat preberi 
na glas in poudarjaj glasova S in Z. Poskusi povedi prebrati čim hitreje.  
 
V zvezek napiši naslov S & Z.  
 
Preriši spodnjo razpredelnico.        Napiši še vsaj pet besed za oba glasova. 
 

S Z 
 

SNAKE 
 
 

 
ZEBRA 

 
Reši še naloge na straneh 49 in 50 v delovnem zvezku. Če nimaš dostopa do spletnega gradiva, prvo nalogo 
na strani 49 izpusti. 

 

Have a nice day, 

Miss Maja and Miss Darja 

 
Če želiš, nama lahko kaj od opravljenega dela pošlješ v pregled. Če potrebuješ pomoč ali imaš kakršnokoli 

vprašanje, nama prav tako piši. 
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