
 

Upam, da ni bilo pretežko.                                 Učiteljica angleščine:  Ana Ložar 

POUK NA DALJAVO – TUJI JEZIK – ANGLEŠČINA                         (4. c) 

MOJ E-naslov: 
 

Dragi četrtošolec / draga četrtošolka! 
 
 

 

Pri današnjem delu ti želim veliko uspeha!  
 

Upam, da ti bo šlo učenje angleščine "dobro od rok" in, da ne boš imel / - a večjih težav.  
Če se ti bo glede učenja angleščine na daljavo pojavilo kakšno vprašanje ali dilema,  
lahko tvoji starši pišejo na moj e-naslov:   ana.lozar1@guest.arnes.si  
 

Lepo te pozdravljam,  
 
 

 

Ana Ložar  (učiteljica angleščine)   
 

 

OPOMBA: 
 

Tega učnega lista ti ni potrebno natisniti (če doma nimaš tiskalnika).   
V zvezek za angleščino lahko besedilo, tabele tudi prepišeš oz. prerišeš.  
Danes čim bolj samostojno reši naloge 1, 2 in 3.                          

 

- DEJAVNOSTI ZA SREDO   (25. 3. 2020) - 

NALOGA 1 –  V učbeniku (Young explorers 1) na strani 46 na glas preberi strip Nick's mouse.  

                      (Nikova miš).  

NALOGA 2 -  V delovnem zvezku (Young explorers 1) na strani 38  samostojno reši: 

-  1. nalogo (preberi stavke in obkroži pravilno rešitev),  

-  2. nalogo (z ustreznimi barvicami pobarvaj pohištvo, v oblačkih dopolni pravilna vprašanja in odgovore).    
 

 

NALOGA 3 -  V zvezek prepiši naslov:  WHERE IS A GREY MOUSE? KJE JE SIVA MIŠ? 
 

 

Preriši spodnjo tabelo in prepiši stavke. Nariši risbe (sivo miš in pohištvo),  kot je zapisano v 

stavkih.  *Primer 1 je je že rešen (za pomoč)       .             

*Ne pozabi pobarvati miške in pohištva.  

1) A grey mouse is on the 

brown chair.  

2) A grey mouse is under the 

green desk.  

3) A grey mouse is in the blue 

bed.  

 

  

4) A grey mouse is next to the 

yellow wardrobe.  

5) A grey mouse is between 

the pink lamp and the green 

plant.  

6) * Izmisli si en svoj primer.   

Izberi med predlogoma 

behind   ali   in front of.  

 

 

 

 

 
 

6) A grey mouse is _________ 

_____________________________ 
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