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ANGLEŠČINA – delo v 3. A in 3. B 
 

ČETRTEK, 9. 4. 2020  

Pozdravljen/Pozdravljena! 

V pretekli šolski uri si se prvič malo konkretneje srečal/srečala z branjem v tujem jeziku. Kako ti 

je šlo? Je bilo težko? Ni najbolj enostavno, kajne? Verjamem, da so ti šle nekatere besede lažje 

v uho, druge pa so bile nekoliko težje.   

Danes boš z branjem nadaljeval/nadaljevala. Ves teden si 

imel/imela čas za glasno branje besed, ki sem ti jih ponudila prejšnji 

teden. Malce se boš preizkusil/preizkusila in preveril/preverila, kako 

tekoče in natančno je bilo tvoje branje.  

Ker vem, da sta branje in izgovorjava v tujem jeziku zelo pomembna, 

sem ti pripravila posnetek, kjer sama berem dane besede. Dodala 

sem še nekaj besed, za katere veljajo enaka pravila, ki si si jih 

pogledal/pogledala zadnjič. Predlagam, da si posnetek ogledaš in zraven razmisliš, kako ti je šlo. 

Vsako izgovorjavo besede dobro poslušaj. 

Posnetek: https://youtu.be/Nrh6-LFZG4U  

Ta posnetek lahko poslušaš večkrat, če želiš. Vendar, pazi! Vsakokrat moraš klikniti na zgornjo 

povezavo, posnetka samega z brskanjem po YouTube-u ne boš našel/našla, ker ni namenjen širši 

javnosti. 

Kako ti je šlo? Si imel/imela veliko napak? 

Zdaj pa si zavrti posnetek še enkrat. Poskušaj sam/sama prebrati besedo preden jo povem jaz. 

Pomagaj si z pavzo na posnetku. Tako boš najbolje slišal/slišala svoje napake in jih tudi 

odpravil/odpravila. Je bilo tokrat kaj bolje? To nalogo lahko ponoviš večkrat v tednu. Ko boš 

prepričan/prepričana, da bereš besede tekoče in pravilno, poskusi tudi brez posnetka. 

Besed, ki si jih bral za vajo, ne rabiš znati, saj se uriš v tehniki branja v tujem jeziku. Če pa si 

boš kakšno tudi zapomnil/zapomnila, pa verjemi, ne bom huda.  

Za danes sem ti pripravila osnovne bralne vaje.  

Pred tabo je 6 bralnih kartončkov. Poskušaj jih glasno prebrati sam/sama.  
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BRALNI KARTONČEK 1: 

 

BRALNI KARTONČEK 2: 
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BRALNI KARTONČEK 3: 

 

BRALNI KARTONČEK 4: 
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BRALNI KARTONČEK 5:  

 

BRALNI KARTONČEK 6: 
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Kako si zadovoljen/zadovoljna s svojim branjem? Si imela kaj 

težav?  

Spet sem ti pripravila posnetek svojega branja. Poslušaj ga. 

Posnetek: https://youtu.be/vjuJ_fT8aGg  

Si opazil/opazila kakšne razlike med svojim in mojim branjem? Poskušaj bralne kartončke 

prebrati večkrat. Beri toliko časa, da odpraviš svoje napake. V pomoč ti je zgornji posnetek.  

Zdaj pa te čaka še samostojna vaja.  

Spodaj sem ti pritrdila še 4 bralne kartončke. Glasno preberi vse kartončke in pri tem pazi na 

izgovorjavo besed. Ko končaš, vzemi zvezek in napiši naslov »Reading practice – Bralna vaja.« 

Izberi si 2 kartončka, ju natančno prepiši v zvezek in zraven nariši, kar si prebral.  

  

BRALNI KARTONČEK 1: 
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BRALNI KARTONČEK 2: 

 

BRALNI KARTONČEK 3: 
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*BRALNI KARTONČEK 4: 

 

Priporočilo: Bralne kartončke lahko do naslednje ure večkrat prebereš. To je dobra vaja za 

naslednje ure angleškega jezika, ki te še čakajo.  

Tako, pa si za danes zaključil/zaključila. Ni bilo prehudo, ne? 

Želim ti uspešno delo še naprej in ostani zdrav/zdrava! 

Do naslednjič …  
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