
 

 

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 boš ponovil/a oblačila. Za začetek, reši tale učni list. Klikni na besedo, poslušaj 

in ponovi. Zdaj pa se preizkusi. Z miško se postavi za besedo, da se pokaže zvočnik. 

Klikni, poslušaj, nato pa se postavi na besedo (pokaže se svinčnik) in jo poveži s 

pravilno sliko. 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). 

Najprej si vadil/a, zdaj gre pa zares  Zate imam nalogo. Natančno preberi moja 

navodila spodaj in se trikrat preobleci. Obleči moraš natančno to, kar piše, vključno 

z barvo oblačila oziroma obutve. Prebrskaj vse omare z oblačili v vaši hiši/stanovanju 

in si sposodi kaj od mame, očeta, brata, sestre. Nikakor ne smeš  k sosedu. Nič 

hudega, če so ti oblačila prevelika ali malo premajhna, važno je, da slediš navodilom. 

Navodila: 

1. Put on a blue sweater, red shorts, white socks and sandals. 

 

2. Put on a cap and mittens, a yellow T-shirt, black pants and shoes. 

 

3. Put on a green jacket, a blue skirt or blue shorts, a scarf and sandals. 

 

Zdaj pa še izziv. Na spletno stran Padlet objavi fotografijo najboljše/najbolj smešne 

preobleke. Če želiš, se lahko fotografiraš tako, da se ne vidi obraza. Izmed vseh 

učencev, ki bodo objavili svojo sliko bom izbrala tri, ki bodo nato meni postavili enak 

izziv. Vsak mi bo napisal, kaj moram obleči, jaz pa bom vse tri fotografije objavila  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Clothes/Clothes_kr73132xq
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Clothes/Clothes_iq73171en
https://padlet.com/katjagrintal/rbvjyvdfdlhz


 

 

2. ura (petek) 

Pozdravljen/a! Še vedno sva pri oblačilih. Upam, da nisi preveč utrujen/a od 

preoblačenja v torek  Zdaj boš namreč zapel/a in se oblekel/oblekla skupaj s 

fantom iz pesmice. 

Zdaj pa naloga zate. Na listke nariši vsa oblačila, ki smo se jih učili. Ne rabiš se zelo 

potruditi pri risanju, nariši hitre skice oblačil. Če sem prav preštela, imaš dvanajst 

listkov. Zdaj pa jih prepogni ali zmečkaj, daj na kup na mizo in vzemi zvezek. Napiši 

naslov Funny clothes. Izžrebaj tri oblačila, jih poimenuj v angleščini in v zvezek nariši 

osebo oblečeno v ta tri oblačila (lahko, da bo imela oseba oblečene samo nogavice, 

kapo in šal ). To naredi 3x. V zvezku boš tako imel/a tri slike. Listkov, ki si jih že 

izžrebal/a ne vračaš nazaj na kup. Me prav zanima, kakšne smešne kombinacije boš 

dobil/a.  

 

Za konec pa še nekaj neobveznih interaktivnih vaj za utrjevanje že poznanih besed, 

morda pa se boš naučil/a še kakšno novo: clothes. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1GDFa-nEzlg
https://interaktivne-vaje.si/anglescina/vocabulary_1_5r/voc_1_3r/clothes_1_3r.html

