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ANGLEŠČINA – delo v 4. B 
 

4. B - SREDA, 13. 5. 2020  

Pozdravljeni četrtošolci in četrtošolke!  

Pa je pred vami spet nov dan, ko imate na urniku angleški jezik. Dnevi res hitro minevajo, še 

malo, pa se bodo začele poletne počitnice. Verjamem, da vam tole ni ravno v uteho in bi veliko 

raje prišli v šolo, ampak zaenkrat žal kaže, da temu ne bo tako.  

Prejšnji teden ste reševali preverjanje znanja in pri tem sem opazila, da imate nekateri težave 

pri apostrofu ('), saj ga mnogi na tipkovnici niste našli. Tisti, ki ste imeli pri tem težave, oglejte si 

spodnjo sliko, na kateri je prikazano, kje se nahaja apostrof.  

 

 

 

 

 

 

Še opozorilo! Odvisno je tudi od znamke tipkovnice, saj ni nujno, da je vprašaj na tipkovnici 

točno na tem mestu.  

Nahaja se na tipki, kjer je vprašaj.  

Klikneš na to tipko in dobiš apostrof ('). 
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V ponedeljek ste spoznali osebne zaimke in upam, da ste razlago razumeli. Danes boste 

nadaljevali z utrjevanjem in ponavljanjem te snovi, saj je to snov, ki bo vključena tudi v 

ocenjevanje znanja.  

Pa si za začetek oglejmo nekaj primerov. 

RAZLAGA: 

Vse povedi, ki bodo zapisane bomo skušali preoblikovati tako, da bomo namesto oseb oz. 

predmetov/stvari, uporabili osebne zaimke. Pri tem bomo uporabljali le zaimke he, she in it.  

PRIMER 1: Martha has got a blue ball.  

Poglej podčrtano besedo v povedi (Martha). Je to oseba ali predmet? Tako je, gre za osebo. Ali 

je ženskega ali moškega spola? Ženskega, ker je to hkrati tudi žensko ime. Kateri zaimek 

uporabljamo za osebe ženskega spola? SHE. Zdaj pa bomo preoblikovali poved tako, da bomo 

podčrtano besede v zgornji povedi nadomestili z zaimkom she. PREOSTANEK POVEDI OSTANE 

POPOLNOMA NESPREMENJEN.  

PONAZORITEV: 

ZAČETNA POVED  SPREMENJENA POVED 

Martha has got a blue ball.  She has got a blue ball. 
  (she)   

PRIMER 2: A teddy bear is brown.   

Spet poglej podčrtano besedo v povedi (a teddy bear). Je to oseba ali predmet? Tako je, gre za 

predmet. Kako to veš? Spomni se, kaj smo povedali okrog členov. Kateri zaimek uporabljamo 

pri predmetih? IT. Pa ponovno preoblikujmo poved.  

PONAZORITEV: 

ZAČETNA POVED  SPREMENJENA POVED 

A teddy bear is brown.    It is brown. 
         (it)   
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Pa si poglejmo še kakšen težji primer ali dva.  

PRIMER 3: Mr Wilson is my grandfather.  

Spet poglej podčrtano besedo v povedi (Mr Wilson). Je to oseba ali predmet? Gre za osebo, 

seveda. Kaj že pomeni Mr? Gospod. Zdaj pa razmisli, kateri zaimek bi lahko uporabil namesto 

podčrtane besede. HE. Sledi samo še preoblikovanje povedi.  

PONAZORITEV: 

ZAČETNA POVED  SPREMENJENA POVED 

Mr Wilson is my grandfather.  He is my grandfather. 
     (he)   

PRIMER 4: My new book is interesting. (interesting = zanimiva) 

To je nekoliko zahtevnejši primer. Kaj se skriva v podčrtanih besedah? Predmet ali oseba? Tako 

je, skriva se predmet. Zdaj pa samo določi osebni zaimek, ki ga uporabljamo namesto predmetov 

in preoblikuj poved.  

PONAZORITEV: 

ZAČETNA POVED  SPREMENJENA POVED 

My new book is interesting.  It is interesting. 
          (it)   

V PPT – predstavitvi, ki je obešena na spletni strani, sem ti pripravila nekaj povedi za vajo. Prepiši 

jih v zvezek in jih preoblikuj tako, da uporabiš osebne zaimke. Na koncu sem ti pritrdila tudi 

rešitve, zato si lahko po končani nalogi naloge sam/sama tudi pregledaš.  

Zdaj pa te čaka samo še delo v DZ. Reši vse naloge na straneh 58, 59, 60 in 61. Ne skrbi, takoj 

boš gotov/gotova.  

  

Za danes je to vse. Lep vikend ti želim in se bereva ponovno naslednji teden.  
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