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ANGLEŠČINA – delo v 3. A in 3. B 
 

ČETRTEK, 14. 5. 2020  

Pozdravljen/Pozdravljena!  

Kako si kaj? Si se danes dobro naspal/naspala? Se že veseliš prihodnjega tedna? Vem, da komaj 

čakaš, da po dolgem času ponovno vidiš svoje prijatelje in prijateljice. Samo še malo …  

Danes si boš pripravil/pripravila plakat, ki ga boš lahko uporabil/uporabila pri svojem govornem 

nastopu. Ob predstavitvi ga boš lahko pritrdil/pritrdila na tablo in med samo predstavitvijo 

pokukal/pokukala nanj, če se ti bo kje zataknilo. 

NAVODILA ZA IZDELAVO PLAKATA 

Vzemi nekoliko trši list papirja v velikosti A4 (npr. polovica risalnega lista, zadnja stran koledarja, 

pobrskaj malo po domačih predalih, zagotovo se kaj najde).  

Katere podatke mora vsebovati tvoj plakat? 

✓ name (napiši svoje ime); 

✓ surname (napiši svoj priimek); 

✓ age (napiši svojo starost); 

✓ like (Kaj imaš rad/rada – nariši vsaj tri različne stvari.); 

✓ don't like (Česa ne maraš – nariši vsaj tri različne stvari.); 

✓ can (Nariši, kaj znaš – ena stvar je dovolj, lahko pa dodaš še kakšno po želji.); 

✓ can't (Nariši, česa ne znaš – ena stvar je dovolj, lahko pa dodaš še kakšno po želji.); 

✓ clothes (Kaj imaš oblečeno – tega ne piši, ampak se raje ob strani nariši ter pri tem 

upoštevaj in nariši tista oblačila, ki jih imaš v tem trenutku oblečena.); 
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Kako naj izgleda tvoj plakat? 

SOMETHING ABOUT ME 

NAME:  
 

SURNAME: 

AGE: 

LIKE: 

DON'T LIKE: 

CAN: 

CAN'T: 

Tvoj plakat naj bo čitljiv in estetski. Pri delu uporabljaj barvice. Ko končaš z izdelavo plakata, ga 

lahko tudi okrasiš. Če želiš, lahko v svojo predstavitev vključiš še kakšen drug podatek, ki ga 

nisem določila. Izbira je tvoja.  

Opomba: Ko boš predstavljal svoj govorni nastop za oceno, boš povedal/povedala vse podatke, 

ki si jih zapisal/zapisala oz. narisal/narisala na plakat. Spremenila se bodo le oblačila, saj boš 

opisal/opisala tista oblačila, ki jih boš imel/imela v času govornega nastopa oblečena.  

Predlog: Če želiš, si lahko celotno predstavitev zapišeš na zadnjo stran plakata. Tako boš 

imel/imela vse zbrano na enem mestu in se ti pri ponavljanju svojega nastopa ne bo zatikalo, 

saj boš lahko doma pogledal/pogledala na zadnjo stran. 

Ne pozabi tega plakata prinesti s seboj k naslednji uri angleščine, saj ga boš 

potreboval/potrebovala pri utrjevanju.  

Nariši samega sebe, v oblačilih, ki jih 

imaš trenutno oblečena. 
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Zdaj pa se loti izdelave plakata. VELIKO USPEHA TI ŽELIM! 

Ko boš izdelal/izdelala plakat do konca, se loti še svojega opisa. Ne pozabi na spodnje kriterije! 

✓  Zajamem in povem vse podatke. 

✓ Opis osebe je dovolj glasen in razločen. 

✓ Osebo opisujem tekoče in jasno (brez zatikanja). 

✓ Izgovorjava angleškega besedišča je natančna in čim bolj pravilna. 

✓ *Na slikovni kartonček ne gledam ves čas, ampak le toliko, da ne pozabim povedati vseh 

podatkov (ta kriterij boš osvojil počasi, zato ne rabiš hiteti).  

 

Pa si pri koncu. 

Želim ti čudovit, sončen vikend in se vidimo kmalu!  
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