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ANGLEŠČINA – delo v 2. A 
 

 

 

Pozdravljen/pozdravljena! 

Ker se nekaj časa ne bova videla/videli in bo pouk potekal na daljavo, se boš v prihodnjih dneh 

učil/učila čim bolj samostojno. Pripravila sem ti nekaj aktivnosti, ki bi jih počeli tudi v šoli, zato 

mislim, da ti ne bo pretežko.  

Če boš imel pri delu kakšne težave, pocukaj za rokav starše, naj ti pri delu z računalnikom malo 

pomagajo.  

Pa začniva …  

Najprej se malo razgibaj in zapoj ter zapleši ob pesmi, ki smo jo nazadnje spoznali. 

https://www.youtube.com/watch?v=IkanoEmIcHM&t=37s 

Pri zadnji uri angleščine smo se igrali Črnega Petra na temo igrač. Nekaj igrač smo tudi zapisali, 

nekaj pa jih še manjka. Spodaj sem ti pripela seznam vseh igrač, zato vzemi zvezek, poišči katere 

igrače manjkajo in jih prepiši. Pazi na prepis. Svoj zapis dopolni s svojimi ilustracijami igrač.  

 

Zdaj pa sledi malo zabavnejši del. Klikni na spodnjo povezavo. Odprle se ti bodo 

interaktivne vaje na temo igrač. Če imaš možnost, jih reši. Malo razgibaj 

možgančke in razmisli, kako bi poimenoval tudi tiste igrače, ki jih nismo povedali.  

https://interaktivne-vaje.si/anglescina/vocabulary_1_5r/voc_1_3r/toys_1_3r.html 

Predlog: V primeru, da si nikakor ne moreš zapomniti poimenovanj za igrače, si lahko doma 

izdelaš tudi svoj spomin. Saj zmoreš, spomni se, kako smo ga izdelovali v šoli. Ko končaš, odigraj 

kakšno partijo s starši ali bratom oz. sestro. Kdo bo zmagal?  

Tako, pa sva za danes zaključila. Ni bilo pretežko, a? Zdaj pa si malo oddahni, se malo razgibaj 

in se nasmej. Smeh je namreč pol zdravja. Se kmalu spet slišiva. Do takrat pa …. 

 

 

 GOODBYE! 

https://www.youtube.com/watch?v=IkanoEmIcHM&t=37s
https://interaktivne-vaje.si/anglescina/vocabulary_1_5r/voc_1_3r/toys_1_3r.html
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Toys – Igrače 
a yo-yo - jojo a bike - kolo 

  

a train - vlak a balloon - balon 

  

a ball - žoga a doll - punčka 
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a robot - robot a plane - letalo 

 
 

a kite - zmaj  blocks - kocke 

  

a car - avto  a teddy bear - medvedek 

 
 

 

 


