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ANGLEŠČINA – DELO V 2. A IN 2. B 

 

TOREK, 14. 4. 2020 

ČETRTEK, 16. 4. 2020  

 

Pozdravljen!/Pozdravljena! 

Za nami je lep, podaljšan vikend in upava, da si ga preživel-a čimbolj aktivno in praznično v krogu 

svojih najdražjih. Tokrat ti pošiljava naloge za cel teden, ti pa si jih lahko razporediš tako, kot ti 

najbolj ustreza. 

Preden začneva z miganjem, si v zvezek prilepi ali pa prepiši zapis o vremenu.  

Če pa si to že storil-a, to zate ni potrebno. 

 

ZAPIS V ZVEZEK:  

HOWS THE WEATHER LIKE? 

(KAKŠNO JE VREME?) 

IT'S SNOWY. 

SNEŽI. 

 
IT'S SUNNY. 

VREME JE SONČNO. 

 

IT'S CLOUDY. 

VREME JE OBLAČNO. 

 IT'S WINDY. 

VETER PIHA. 

VETROVNO. 

 

IT'S RAINY. 

DEŽUJE. 
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Verjameva, da ti današnja tema ne bo delala prevelikih težav, saj si jo pri pouku dodobra 

spoznal. Ponovila bova letne čase (SEASONS), prihodnjič pa še mesece v letu (MONTHS). 

Najprej boš prisluhnil-a pesmici o letnih časih, še prej pa razmisli, kakšne so značilnosti 

posameznih letnih časov. Ob poslušanju lahko zaplešeš ali glasno zapoješ. Najdeš jo na tej 

povezavi: 

https://www.youtube.com/watch?v=VS9qBeInJ0U 

Tako, če si dobro poslušal-a si ugotovil-a, da poznamo 4 letne čase in sicer: 

- SPRING (pomlad) 

- SUMMER (poletje) 

- FALL (jesen) 

- WINTER (zima) 

Da si boš letne čase lažje zapomnil-a, predlagava, da si izdelaš mandalo 4 letnih časov. 

Pomembno je, da si izrežeš krog in ga razdeliš na 4 enake dele (glej izdelek spodaj). Čimbolj 

natančno nariši posamezen letni čas (lahko le drevo v posameznem letnem času) in ga zraven 

zapiši. Svoj izdelek si prilepi v zvezek tako, da boš imel okrog še nekaj prostora. 

 

 

 

 

 

 

 

Upava, da si se danes zelo zabaval-a, za ta teden sva 

namreč končala.  

Do prihodnjega tedna pazi nase. Se kmalu spet bereva.  

 

 

mailto:natasa.kerznar1@guest.arnes.si
mailto:alja.zekar@guest.arnes.si
https://www.youtube.com/watch?v=VS9qBeInJ0U

