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ANGLEŠČINA – delo v 4. A in 4. B
4. A in 4. B - PONEDELJEK, 4. 5. 2020

Pozdravljeni četrtošolci in četrtošolke!
Pa smo spet skupaj. Počitnic je konec in ponovno je
potrebno zavihati rokave in pričeti z delom. Kako ste
se imeli med prvomajskimi prazniki? Upam, da ste se
vsaj malo odpočili od šolskega dela, se naspali,
pojedli kakšen sladoled ali dva in nenazadnje nasploh
uživali.
Pred počitnicami smo ponavljali in utrjevali s pomočjo učbenika in delovnega zvezka, ponovili
smo poimenovanja za družino in družinske člane ter spoznali nekaj novih poimenovanj. Tudi
danes bo delo potekalo z učbenikom in DZ. Zagotovo ste že slišali za družinsko drevo – Family
tree. Danes bomo spoznali Timovo družinsko drevo.

Odpri učbenik na strani 61 in si oglej sliko Timovega družinskega drevesa. Če dobro pogledaš,
ugotoviš, da je na sliki zgoraj Tim, spodaj pa si sledijo družinski člani. Na Timovem družinskem
drevesu sta označena tudi oba ljubljenčka, Kitty in Twig. Glej sliko in ustno odgovarjaj na spodnja
vprašanja.
Who is Helen? (Kdo je Helen?)

Helen is Tim's ________________.

Who is Lucy?

Lucy is Tim's _______________ .

What about John? Who is he?

John is Tim's ______________________.

Who is Tony?

Tony is ____________________________.

And who is Mary?

Mary is _________________________.

Who is Twig?

Twig __________________________.

And who is Kitty?

Kitty ___________________________.
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V zvezek napiši naslov »Tim's family tree« in spodnje povedi (5. naloga v učbeniku) prepiši in
reši v zvezek. Ko končaš, si povedi preglej s pomočjo spodnje spletne strani. Naloge na tej strani
lahko še enkrat rešiš ali pa na koncu strani samo klikneš na gumb »Show answers.«
Rešitve: https://www.bookwidgets.com/play/BDPWSL?teacher_id=6599909971066880
Si si pregledal/pregledala rešitve? Odlično.
Sedaj pa v zvezek napiši nov naslov »My family tree –
Moje družinsko drevo.« V zvezek nariši svoje
družinsko drevo. V pomoč ti je lahko Timovo družinsko
drevo iz učbenika ali pa fotografija levo. Pod vsakim
družinskim članom naj bo zapisano njegovo ime in v
kakšnem razmerju je s teboj (npr. mum Sonja,
grandma Izabela, … ) Ko končaš, poskušaj ob sliki
družinskega drevesa ustno opisati svojo družino.

Primer: This is my family tree. This is my mum ____________. She is ______ years old.
__________ is my dad. He is ______ years old. This is my grandpa ______________. He is
_________ years old. ___________ is my grandma. She is ____________ years old. ________ is
my sister/brother. She/He is ________ years old.
Na spodnjih spletnih povezavah imaš nekaj nalog, ki so vezane na temo družina. Preizkusi jih.
Na koncu lahko preveriš svoje rešitve.
Povezava 1: https://www.bookwidgets.com/play/QDQPBU?teacher_id=6599909971066880
Povezava 2: https://www.bookwidgets.com/play/ZDPWVT?teacher_id=6599909971066880
Povezava 3: https://www.bookwidgets.com/play/4DQHGH?teacher_id=6599909971066880
Zdaj pa vzemi delovni zvezek in reši naloge na straneh 56 in 57. Ne pozabi na zapis členov, kjer
so ti potrebni! Zagotovo boš hitro končal/končala.
Zdaj pa imam za vas še eno POMEMBNO obvestilo!
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Ker v drugem ocenjevalnem obdobju nimate nobene ocene pri angleškem jeziku, jo morate v
mesecu maju še pridobiti. To oceno boste pridobili s pomočjo spletnega kviza v zadnjem tednu
meseca maja. Nič hujšega ne bo, verjemite mi.
Ker pa spletnega kviza še niste reševali, sem vam že pripravila preverjanje znanja v obliki
spletnega kviza, ki ga boste reševali to sredo (4. b) oz. petek (4. a). Ob reševanju se boste
seznanili z vsemi novostmi in bo ocenjevanje spletnega kviza ob koncu meseca maja mala
malica. Vse podrobnosti in postopek reševanja spletnega kviza vam zaupam naslednjič.

Preživite lepo popoldne v družbi svojih najdražjih in se kmalu ponovno beremo. Ostanite zdravi!
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