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ANGLEŠČINA – delo v 4. A in 4.B 
 

4. A, 4. B - PONEDELJEK, 30. 3. 2020  

Pozdravljen!/Pozdravljena! 

Pa je naokoli nov teden, spet je ponedeljek in pred tabo je nova ura angleškega jezika. Upam, 

da si se prejšnjo uro znašel/znašla in da je potekalo podajanje snovi dovolj tekoče, da si 

razumel/razumela.  

Kako ti je šlo sestavljanje povedi? Ni tako hudo kot se sliši, kajne? No, pa da vidim, koliko si si 

zapomnil/zapomnila.  

Danes boš delal/delala popolnoma samostojno s pomočjo delovnega zvezka. Vseeno pa te bom 

malo vodila skozi naloge, saj je potrebno pri posameznih nalogah še kaj dodati.  

Odpri delovni zvezek. Danes boš rešil/rešila strani 39, 40, 41. Pa začniva s stranjo 

39 in 5. nalogo. V navodilih ti natančno piše, kaj je potrebno narediti, a bi te 

opozorila le na eno stvar. Spodaj moraš zapisati povedi, vendar nikjer ne piše has 

got. Si opazil/opazila? To se zgodi, kadar uporabljamo krajši zapis. Tudi to je 

mogoče, pomeni enako in je ravno tako pravilno. Poglejva primer, ki je že rešen.  

Tega smo se učili zadnjič. PRIMER IZ DZ  

Sue has got a doll. Sue's got a doll. 

DALJŠA OBLIKA KRAJŠA OBLIKA 

Je jasno? Nalogo reši, tako kot piše v delovnem zvezku. Zgornjo razlago pa si zapomni, ker boš v 

drugih besedilih velikokrat opazil/opazila tudi takšen zapis. 

 

HAS GOT = 'S GOT 

Če dobro pogledaš, ugotoviš, 

da apostrof (') nadomesti dve 

črki (ha).   
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Stran 40 in 41 ti ne bi smeli delati težav. Pomni le naslednje: 

Kadar govorimo o dveh ali več osebah 
ali stvareh, uporabljamo HAVE GOT. 

➢ Primer iz DZ: str. 40/6. naloga 

• Twig and Hookie – kapitan in papiga Twig  (2) 

• The girls – več deklet, ne vemo koliko   

➢ Primer iz DZ: str. 41/8. naloga 

• a stick/sticks -  palica/palice 

Podobne naloge najdeš v DZ tudi na strani 20 in 21. Vrni se nazaj in preveri, če jih imaš že rešene. 

Če me spomin ne vara, mislim, da je nekaj še ostalo. Reši tudi ti dve strani.  

Zdaj pa te čaka še nekaj popolno samostojnega dela. V zvezek napiši Let's practise in vanj 

samostojno zapiši 12 povedi.  

Upoštevaj naslednja navodila: 

✓ v treh povedih uporabi trdilno obliko has got; 

✓ v treh povedih uporabi trdilno obliko have got; 

✓ v treh povedih uporabi nikalno obliko has got (hasn't got); 

✓ v treh povedih uporabi nikalno obliko have got (haven't got); 

✓ v povedih poskušaj uporabiti tako igrače kot tudi živali; 

✓ ostalo si lahko izbereš sam/sama (imena, številke, lahko poskusiš vključiti še barvo, če 

znaš           ). 

Tako, to je za danes vse. Drži se in se kmalu spet bereva.  
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