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ANGLEŠČINA – delo v 3. A in 3. B 
 

ČETRTEK, 2. 4. 2020  

Pozdravljen tretješolec!/Pozdravljena tretješolka!   

Za teboj je kar nekaj ur utrjevanja in ponavljanja trenutnega znanja. Danes pa boš 

poskusil/poskusila nekaj čisto novega, nekaj, kar nismo počeli niti v šoli (vsaj ne na takšen 

način). Naj te malo potolažim, nič hujšega ne bo. Začel/začela boš brati. Ja, vem, da že znaš, 

ampak ne v angleščini. Današnja ura bo namenjena branju v angleškem jeziku.  

Da pa ne bo prehudo, si bova najprej skupaj pogledala nekaj »trikov,« s katerimi si boš lahko 

pri branju pomagal/pomagala.  

Navodila, ki sledijo, so pravzaprav razlaga. Počasi jih beri in zraven ves čas glej primere. Če 

česa ne razumeš, se vrni nazaj in še enkrat preberi razlago. Ne ustraši se, če česa ne razumeš 

takoj, to bomo še delali in vadili v prihodnjih urah.  

Pa dajva najprej nekaj preizkusiti. Spodaj imaš napisanih kar nekaj besed, nekatere izmed njih 

poznaš, druge ne. Dobro si jih oglej. Ali kaj opaziš? 

Naj te opozorim. Opazuj zapis posameznih besed. 

car carrot cat cow cold 

shoe  shark shop ship shirt 

chair chess chocolate cherry chest 

boot  good hood wood rooster 

green  seed  bee deer weed 

Si kaj opazil/opazila? Nič? Kaj pa, če ti malo pomagam? Mogoče zdaj kaj opaziš? 

car carrot cat cow cold 

shoe  shark shop ship shirt 

chair chess chocolate cherry chest 

boot  good hood wood rooster 

green  seed bee deer weed 
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Če pogledaš vsako vrstico posebej, opaziš, da imajo vse besede v vrstici nekaj skupnega. Kaj? 

C car carrot cat cow cold 

SH shoe  shark shop ship shirt 

CH chair chess chocolate cherry chest 

OO boot  good hood wood rooster 

EE green  seed  bee deer weed 

Tako je. V vsaki vrstici imaš črko ali dve črki, ki sta skupni vsem besedam. Te kombinacije črk 

v angleških besedah preberemo vedno enako, zato lahko rečemo, da so to triki, ki si jih 

zapomnimo.  

Pa gremo po vrsti. CAR … Kako bi prebral/prebrala to besedo? Kateri glas slišiš na začetku 

besede? Kaj pa CARROT? Kateri glas slišiš na začetku besede? Preberi še ostale. Ali pri vseh 

besedah slišiš enak glas na začetku? Kateri? Če si pravilno prebral/prebrala, si slišal/slišala 

glas K. 

Kaj pa SHOE? Kako bi prebral/prebrala to besedo? Kateri glas slišiš na začetku besede? Kaj pa 

SHARK? Kateri glas slišiš na začetku besede? Preberi še ostale. Ali pri vseh besedah slišiš enak 

glas na začetku? Kateri? Če si pravilno prebral/prebrala, si slišal/slišala glas Š.  

Kaj pa CHAIR? Kako bi prebral/prebrala to besedo? Kateri glas 

slišiš na začetku besede? Kaj pa CHESS? Kateri glas slišiš na 

začetku besede? Preberi še ostale. Ali pri vseh besedah slišiš 

enak glas na začetku? Kateri? Če si pravilno prebral/prebrala, si 

slišal/slišala glas Č. 

Kaj pa BOOT? Kako bi prebral/prebrala to besedo? Kateri glas slišiš na sredini besede? Kaj pa 

GOOD? Kateri glas slišiš na sredini besede? Preberi še ostale. Ali pri vseh besedah slišiš enak 

glas na sredini? Kateri? Če si pravilno prebral/prebrala, si slišal/slišala glas U. 

Kaj pa GREEN? Kako bi prebral/prebrala to besedo? Kateri glas slišiš na sredini besede? Kaj 

pa SEED? Kateri glas slišiš na sredini besede? Preberi še ostale. Ali pri vseh besedah slišiš enak 

glas na sredini? Kateri? Če si pravilno prebral/prebrala, si slišal/slišala glas I. 

Kadarkoli imaš te kombinacije črk (C, SH, CH, OO, EE) v besedah, se le-te vedno preberejo 

enako, ne glede na to, kje so zapisane (na začetku, na sredini ali na koncu besede).  
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Spodaj sem ti pripravila razpredelnico, ki ti lahko služi za pripravo plakata. Predlagam ti, da 

vzameš večji list papirja, nanj prepišeš razpredelnico in si ga pritrdiš nekam v sobo, na vidno 

mesto. TAKO SI BOŠ LAŽJE ZAPOMNIL/ZAPOMNILA! 

Triki pri branju - TJA 

ČRKA/ČRKE BESEDA 
PREBEREM 

KOT: 

c a car 
 

-k 

ch a cherry 
 

-č 

sh a ship 
 

-š 

ee green 
 

-i 

oo a rooster 
 

-u 

y 
(na začetku) 

yellow 
 

-j 

y 
(na koncu) 

a monkey 

grey 
 

-i ali  

-j 
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Pa se še malo preizkusi v branju. Spodaj imaš besede, ki jih skušaj pravilno glasno prebrati. 

Če nisi prepričan/prepričana, kako se prebere, pokukaj na plakat.  

 

feet 

tree 

brush 

roof 

igloo 

shell moon wheel 

yak hook bunny chilli 

yolk fish steel baby 

chin 

chips 

crash camel yarn key 

corn 

butterfly turkey 

crab eel 

pool 

July 
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Ti je uspelo?  

Vzemi zvezek, napiši naslov Let's read – Beremo, in si v zvezek nariši spodnjo razpredelnico. 

Besede, ki si jih prebral/prebrala v zgornji nalogi, razvrsti in prepiši v razpredelnico na pravo 

mesto. Ne rabiš zapisati vseh, poskušaj najti in zapisati vsaj dva primera za vsako črko/črki.   

ČRKA/ČRKE 
PREBEREM 

KOT: 
BESEDE/WORDS 

C K 
 

CH Č 
 

SH Š 
 

OO U 
 

EE I 
 

Y (na začetku) J 
 

Y (na koncu) I 
 

Y (na koncu) J 
 

* DODATNA NALOGA: Kdor želi in misli, da zmore, lahko razvrsti vse besede iz zgornjega 

bralnega lista v razpredelnico. 

Naloga: Vzemi si vsak dan 5 minut časa in skušaj zgornje besede čim bolj tekoče GLASNO 

prebrati.  

To je za danes vse.   

 

Drži se  in skrbi zase! Do naslednjič … 
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