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ANGLEŠČINA – delo v 4. A in 4.B 
 

4.B - SREDA, 18. 3. 2020  

4.A - PETEK, 20. 3. 2020  

Dragi četrtošolec/Draga četrtošolka! 

Upam, da si dobro, da ti zdravje služi in da delo doma ni preveč naporno. Ker delo na daljavo 

poteka malo drugače kot v šoli, sem ti za danes pripravila nekoliko drugačno zaposlitev.  

Za začetek se je treba malo ogreti … Odpri učbenik na str. 44 in si preberi in oglej 8. nalogo. Si? 

Pripravljen/Pripravljena? Skušaj se spomniti čim več predmetov s slike. Lahko si jih tudi zapišeš, 

da se ne ponavljajo. Koliko si si jih zapomnil/zapomnila? Poskusi ponovno. Je bilo tokrat bolje? 

Verjamem, da z večino igrač nimaš težav, zato odpri DZ in reši naloge na straneh 36, 37 in 38. 

Učenci in učenke 4.b-razreda rešijo le stran 38, ostalo so reševali že v ponedeljek.  

Ne pozabi: Pri reševanju nalog pazi na pravilen zapis in NE POZABI na zapis členov, kjer je to 

potrebno. Ko si z nalogami končal, preveri in popravi svoje zapise s pomočjo zvezka.  

Sedaj pa sledi zabavni del.  

Izdelal/Izdelala si boš kartice za igro, ki se jo boš igral/igrala v ponedeljek. Potrebuješ nekoliko 

trši papir, če pa tega nimaš, bo pa tudi navaden papir čisto dober. Naredil/naredila boš kar 32 

kartic, vendar se ne ustraši, ker ne bo tako hudo, kot se sliši.    

Potek dela:  

• Izberi si 10 števil od 1 do 100 in jih zapiši s številko na 10 kartic. 

Na vsako kartico zapišeš le eno število. Si? Vidiš, 10 kartic imaš 

zaključenih. Daj jih na stran. 

• Izberi si 10 igrač, ki smo jih spoznali letos prvič. Vsako izmed desetih igrač nariši na svojo 

kartico. Ko končaš, daj tudi te kartice na stran, ker si z njimi zaključil/zaključila.          

Predlog: Izberi si tiste igrače, ki ti delajo težave, saj jih boš tako večkrat ponovil/ponovila 

in si jih tudi lažje zapomnil/zapomnila. 

Tako, pa je ostalo samo še 12 kartic, je tako?   
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• Ponovno vzemi 10 kartic. Na tri kartice napiši imena svojih sošolk (po lastni izbiri), na tri 

kartice imena svojih sošolcev (tudi po lastni izbiri), na preostale štiri kartice pa napiši 

besedo I (jaz). 

• Ostali sta ti samo še 2 kartici. Na eno zapiši have got, na drugo pa has got. 

Pa si končal/končala. Kartice si pospravi na varno mesto, saj jih boš potreboval/potrebovala za 

delo v ponedeljek. Kaj boš počel/počela z njimi?  

Ne povem … naj ostane skrivnost do ponedeljka.  

Če boš imel/imela pri delu kakšno vprašanje, imaš spodaj tudi moj elektronski naslov, zato kar 

pogumno, uporabi ga in mi pošlji sporočilo, če te kaj zanima. Na sporočilo ti bom z veseljem 

odgovorila. VELIKO USPEHA PRI DELU! 

To je za danes vse. Ostani zdrav/zdrava in pazi nase!  
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