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ANGLEŠČINA – delo v 3. A in 3. B 
 

TOREK, 5. 5. 2020   

Pozdravljen/Pozdravljena!  

Pa smo ponovno skupaj! Kako si kaj preživel/preživela prvomajske počitnice? Upam, da si se 

dobro naspal/naspala, spočil/spočila in seveda, tudi kaj igral/igrala. Pred nami je še dober mesec 

dni pouka in kolikor je bilo slišati iz medijev, se kmalu vidimo! Se že veselim!  

Preden pa se lotiš današnjega dela, imam zate še eno zelo pomembno obvestilo.  

POMEMBNO OBVESTILO – OCENJEVANJE ZNANJA! 

V prvem ocenjevalnem obdobju ste pri angleščini že vsi pridobili po eno oceno. V drugem 

ocenjevalnem obdobju pa je bilo sicer načrtovanih več ocenjevanj, ki zaradi trenutne situacije 

niso bila izvedena. Ker brez ocen v drugem ocenjevalnem obdobju ni mogoče zaključiti šolskega 

leta, boste pri angleškem jeziku vsi pridobili še po eno oceno, in sicer oceno iz govornega 

nastopa.  

Ker se bodo počasi odprla šolska vrata, boste oceno iz govornega nastopa pridobili v šoli. Z 

govornimi nastopi bomo pričeli v četrtek, 21. 5. 2020. Do takrat se boste na govorni nastop 

pripravljali doma tako, da boste natančno sledili navodilom, ki jih bom pripenjala na spletno 

stran za vsako uro angleškega jezika. Prvo uro angleškega pouka po vrnitvi v šolo (torek, 19. 5. 

2020), bomo namenili utrjevanju in pripravi na govorni nastop, prav tako pa se bomo to uro 

dogovorili za natančne kriterije pri ocenjevanju. Kriteriji pri govornem nastopu iz angleškega 

jezika so pravzaprav zelo podobni kriterijem govornega nastopa pri slovenskem jeziku, zato se 

ne obremenjujte po nepotrebnem, ker večino kriterijev že poznate in jih tudi uporabljate.  

V govornem nastopu, ki ga boste predstavili za oceno, se boste predstavili in povedali nekaj 

ključnih podatkov o sebi. Če dobro razmisliš, boš ugotovil/ugotovila, da to že znaš in pravzaprav 

to počnemo že zadnje ure angleščine na daljavo. Pri urah angleškega jezika, ki so še pred teboj 

(pred vrnitvijo v šolo), pa bomo to predstavitev samo še utrdili in vadili.  
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Vam, dragi starši, pa sporočam, da ničesar ne rabite iskati in pripravljati sami. Pri urah 

angleškega jezika bodo vaši otroci pripravili vse, pri delu pa ste jim seveda lahko v pomoč. V eni 

izmed prihajajočih ur si bodo pripravili tudi plakat, ki ga bodo lahko imeli pri govornem nastopu 

zraven in jim bo služil tudi v oporo, če se jim bo kje zataknilo. Če imate še kakšno vprašanje, če 

je kje kakšna nejasnost, kar se ocenjevanja tiče, mi pa le pišite na spodnji elektronski naslov in 

vam bom z veseljem odgovorila.  

Pa se loti dela, ki te danes čaka.  

V današnji uri boš spoznal/spoznala še zadnja dva podatka, ki ju boš vključil/vključila v svoj 

govorni nastop in si pravzaprav že pripravljen/pripravljena.  

Spoznal/Spoznala boš, kako poveš koliko si star/stara. Za začetek si lahko pogledaš kratko 

risanko, ki se navezuje na današnjo temo.  

Risanka: https://www.youtube.com/watch?v=qGcoN9fwCuU 

Spodaj imaš dva pesmici, ki govorita o tem, kako poveš, koliko si star/stara. Poslušaj ju večkrat. 

Zraven lahko mile volje prepevaš, nihče te ne sliši.  

Pesem 1: https://www.youtube.com/watch?v=2lvD57OaSgk 

Pesem 2: https://www.youtube.com/watch?v=x2cI4ZgsYU4 

Če želiš povedati, koliko si star/stara, rečeš  I'm 8 (krajši način) ali I'm 8 years old (daljši način). 

Primer: 

Poglej si, kako bi se Simon predstavil. Poleg svojega imena (name) in starosti (age), je dodal tudi 

svoj priimek (surname). Čisto enostavno, kajne?    

MY ID CARD  

 
NAME: Simon 

SURNAME: Dobrin 

AGE: 9 

My name is Simon. 

My surname is Dobrin.  

I'm 9 years old./I'm 9.  

Če želiš, lahko poslušaš tudi posnetek Simonove predstavitve. Lahko ti pomaga pri izgovorjavi.  
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Posnetek predstavitve: https://youtu.be/L0RIDwEu-Ls  

Spodaj imaš delovni list. Najprej si počasi preberi podatke na vsaki osebni izkaznici. Vsakega 

posameznika poskušaj najprej ustno opisati (ime, priimek, starost). Šele, ko si končal/končala, 

poskušaj vsakega posebej opisati tudi pisno. Sledi vzorcu prve osebne izkaznice, kjer je že skoraj 

vse zapisano.  

No, zdaj, ko si že zaključil/zaključila, poskušaj ustno opisati tudi sam sebe. Pri opisu uporabi 

samo te tri podatke, ki so bili zapisani na osebnih izkaznicah otrok. Ni težko, ne? Pa da ti 

prišepnem … to je začetek tvojega govornega nastopa.   

 

 

Za danes si končal/končala. Bereva se ponovno v četrtek, ko boste vadili predstavitve različnih 

oseb. Ne skrbi, nič hujšega ne bo. 

 

Do takrat pa uživaj in ostani zdrav/zdrava! 
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Look at the ID cards and fill them in. Oglej si osebne izkaznice posameznikov in jih dopolni. 

MY ID CARD 
 

 

NAME: Martina 

SURNAME: Klep 

AGE: 8 

My name is __________________. 

My surname is _______________. 

I'm ________ years old. 

 

MY ID CARD 
 

 

NAME: Tom 

SURNAME: Rems 

AGE: 10 

My  _______   ______   _________. 

My  ___________________   ____ 

_____________________________. 

I'm  _____   ___________   ______. 

 

MY ID CARD 
 

 

NAME: Stela 

SURNAME: Slak 

AGE: 12 

_____________________________  

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 
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