
Dragi učenec/draga učenka, 

na žalost se še vedno ne moremo vrniti v šolo, upam pa, da ti bom z aktivnostmi, ki 

sem jih pripravila ta teden, vsaj malo popestrila kakšen dan.  

Sploh ti ne znam povedati, kako vesela sem bila vseh vaših izdelkov, ki ste jih 

prejšnji teden delili z mano. Vsaka nova fotografija mi je polepšala dan, ogledala pa 

si jih nisem le jaz, temveč cela moja družina. Še enkrat hvala za vse čudovite izdelke. 

Res ste se potrudili. Bravo!  

 

1. ura (torek) 

Danes bomo ponovili šolske potrebščine. Da si osvežiš spomin, boš najprej rešil/a par 

učnih listov.  

Učni list 1 - Poslušaj in izberi pravilno sliko. 

Učni list 2 - Poslušaj in poveži. 

Če želiš, lahko na koncu reševanja izbereš možnost email my answers to my teacher 

in mi svoje odgovore pošlješ (katja.grintal@sola.velike-lasce.si). 

Zdaj pa še zadnja naloga za danes. Igral/a se boš igro z imenom Treasure hunt (Lov 

na zaklad). V spodnji tabeli so napisane stvari, ki jih moraš poiskati. Preišči celo hišo, 

nikakor pa ne smeš k sosedu. Vsako stvar, ki jo najdeš, prečrtaš na seznamu, ki si ga 

najprej prepiši v zvezek ali natisni. Upoštevati pa moraš dve pravili: 1. Vse predmete 

moraš prinesti na kuhinjsko mizo. Ne velja, da samo pokažeš in rečeš: »Ja, v puščici 

imam dve radirki.« Poiskati ju moraš in prinesti na mizo. Šele takrat, ko so vsi 

predmeti na mizi, je lov končan. 2. Iskati moraš sam. Ne velja, če ti mami prinese 

knjige na mizo  

Pri branju naj ti pomaga eden izmed staršev, starejši brat ali sestra. 

Za vse, ki si želite, pa še izziv (neobvezno). Čeprav se ne moremo srečati, lahko naš 

lov na zaklad spremenimo v tekmovanje. Kako? V trenutku, ko začneš iskati prvi 

predmet, začni meriti čas (uporabiš lahko štoparico na telefonu). Ko prineseš zadnji 

predmet, štoparico ugasni. Vse predmete skupaj fotografiraj in zraven dopiši čas, ki 

si ga potreboval, da si našel vse predmete. Fotografijo objavi na spletni strani Padlet.     

Pomoč pri objavi najdeš v navodilih za prejšnji teden. Naj zmaga najhitrejši  

 

3 green pencils 1 paintbrush 2 sharpeners 

6 notebooks 2 blue crayons 7 pens 

3 rulers 2 erasers 10 books 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/School_objects/school_supplies_ey7731qa
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Classroom_objects/Classroom_objects_(listen_and_join)_ku35271nz
https://padlet.com/katjagrintal/o3qsqrmlmgiq


 

Si našel/la vse? Čestitke!!!!    

Nisi našel/la vsega? Nič hudega. Upam, da si se pri iskanju zabaval/a!    

 

2. ura (sreda) 

S pomočjo dveh nalog boš še enkrat ponovil/a šolske potrebščine. 

Naloga 1 - poslušaj in pobarvaj predmete 

Naloga 2 - poslušaj vprašanje, preštej predmete in izberi pravilen odgovor 

 

Z družino se igrajte igro What´s missing? (Kaj manjka?)  

Na mizo daj vse šolske potrebščine, ki smo se jih učili (knjigo, šilček, ravnilo, …) Prvi 

igralec reče: »Close your eyes.« Vsi igralci razen prvega zaprejo oči. Prvi igralec z 

mize vzame en predmet. Nato reče: »Open your eyes.« Vsi igralci odprejo oči in 

točko dobi tisti, ki prvi v angleščini pove, kateri predmet manjka. Ko igra postane 

prelahka, je težja verzija taka, da igralec z mize vzame dva ali več predmetov. 

Have fun!    

 

 

http://www.english-time.eu/english-now/interaktivni-listy/u1-2/u1-2.html
http://www.english-time.eu/english-now/interaktivni-listy/u1-3/u1-3.html

