
TJA_4B učiteljica Alja Žekar 

 
 

 

natasa.kerznar1@guest.arnes.si  alja.zekar@guest.arnes.si  
 

ANGLEŠČINA – delo v 4. B 
 

4. B - SREDA, 6. 5. 2020  

Pozdravljeni četrtošolci in četrtošolke!  

How are you today? Are you ready for new adventures? Kako ste kaj danes? Ste pripravljeni na 

nove dogodivščine?  

Kot sem vam obljubila v ponedeljek, vas danes čaka spletni kviz. Vem, da ga še niste reševali, 

ste pa že reševali podobne naloge, zato mislim, da vam kviz ne bi smel delati težav. 

SPLOŠNA NAVODILA 

Zagotovo ste seznanjeni z informacijo, da se v mesecu maju v šoli ne bomo videli. Pri angleškem 

jeziku v drugem ocenjevalnem obdobju še nihče nima ocene, zato sem vam pripravila spletni 

kviz, s katerim boste pridobili to oceno. Današnji spletni kviz je preverjanje znanja, ocenjevanje 

znanja v obliki spletnega kviza pa bo potekalo v ponedeljek, 25. 5. 2020.  

Ker vem, da ima marsikdo težave pri uporabi različnih računalniških programov, sem vam danes 

pripravila navodila za reševanje kviza, da bo teh težav čim manj. Ocenjevanje znanja konec maja 

bo potekalo popolnoma enako (enak postopek reševanja, enako oddajanje nalog, le naloge v 

kvizu bodo drugačne).  

Ko boste z reševanjem kviza končali, mi ga boste oddali. Naloge vam bom pregledala, jih 

ovrednotila in rezultate preverjanja poslala po elektronski pošti vašim staršem.  

Predlagam vam, da kviz rešite in mi ga pošljete. Rada bi, da reševanje kviza preizkusite, da se 

seznanite s potekom reševanja in oddajo kviza, da pri ocenjevanju konec meseca ne bo težav. 

Še opozorilo! Tole preverjanje znanja je namenjeno SAMO UČENCEM 4. B RAZREDA.  

Učenci 4. a razreda počakajte z reševanjem nalog do petka, 8. 5. 2020, saj boste, če boste začeli 

z reševanjem, spletni kviz v pregled poslali go. Žekar.  

Pa kar začnimo … 
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VODIČ ZA REŠEVANJE SPLETNEGA KVIZA 

Ker vem, da pri brskanju po spletu uporabljate različne spletne brskalnike, sem nekatere izmed 

njih sem tudi preverila za reševanje kviza. 

SPLETNI BRSKALNIKI: 

DELUJE V: POGOJNO DELUJE V: 

- Google Chrome (priporočeno) 
- Mozilla Firefox 
- Opera 
- Microsoft Edge 

- Internet Explorer 11 

Reševanje spletnega kviza v preostalih spletnih brskalnikih (Safari, …) ni potrjeno, zato 

predlagam, da si za reševanje izberete enega izmed zgornjih (potrjenih) brskalnikov.  

Povezava do spletnega kviza: 

https://www.liveworksheets.com/c?a=s&g=4B&s=TJA&t=xctipb7uqd&m=n&is=y&ia=y&l=th&i

=doztzd&r=he 

Klikni na link in odpre se ti spodnji kviz (glej sliko). 
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Naloge so različne. Pri nekaterih nalogah je potrebno povezati sličice z odgovori, pri drugih 

izbrati pravilen odgovor, pri nekaterih nalogah je potrebno spremeniti vrstni red črk oz. besed, 

včasih pa moraš kaj zapisati sam/sama.  

Pri vsaki nalogi imaš angleška in slovenska navodila. Natančno jih preberi. VELIKO USPEHA PRI 

REŠEVANJU! 

ODDAJA SPLETNEGA KVIZA UČITELJICI V PREGLED 

Ko rešiš vse naloge, boš na koncu strani videl/videla spodnjo sliko.  

 

Pojavi se ti spodnja slika. 

 

Klikni na gumb »Finish.« 

V okvirček vpiši svoje ime in priimek.  

Nato klikni na gumb »Send.« 
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Če imena in priimka ne boš vpisal/vpisala, se ti bo pojavila spodnja slika.  

 

Zdaj si rezultate kviza poslal meni v pregled. Naloge ti bom pregledala in rezultate poslala tvojim 

staršem po elektronski pošti.  

Preverjanje znanja reši do tega petka, 8. 5. 2020.  

 

 To je za danes vse. Lep dan ti želim še naprej in se bereva ponovno naslednji teden.  

 

Klikni na gumb »OK.«  

V okvirček vpiši svoje ime in priimek. 

Nato klikni na gumb »Send.« 
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