
 
 

POUČEVANJE NA DALJAVO - 4. RAZRED – ANGLEŠČINA 

(30.3.-3.4.2020) 

CENTRALNA ŠOLA 

 

Pozdravljeni četrtošolci!  

Prejšnji teden ste morali prebrati knjigo ter za ponovitev snovi opisati sličice. Prav 

tako smo vas prosile, da nam poročate o vašem delu (kako poteka, če so kje kakšne 

težave). Hvala za vsako vaše sporočilo. Zelo ste se potrudili pri izdelkih za mamice. 

Bravo! Delo želimo poenostaviti, zato ni potrebno pošiljati prepisov snovi iz zvezkov 

ali rešenih nalog v delovnih zvezkih, saj boste za vse naloge dobili vedno rešitve za 

en teden nazaj in si boste lahko vse pregledali. Pri prepisih snovi se pa potrudite in 

dvakrat preglejte za morebitne pravopisne napake. Po elektronski pošti boste 

pošiljali vsak svoji učiteljici le tisto, kar bo natančno določeno v zaposlitvah. Seveda 

so kakšna vprašanja iz vaše strani vedno dobrodošla. Obvezno pa vedno napišite 

ime in priimek ter razred.  

 

Lep teden želimo, čuvajte se in ostanite zdravi! 

 

 

Tanja Ropas, 4.a: tanja.naprudnik@gmail.com 

Saša Griguljak, 4.b: sasa.griguljak@gmail.com 

Urška Cehner, 4.c: cehnerurska@gmail.com 
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V zvezek napiši naslov: ROOMS IN THE HOUSE  

 

Prepiši besede in prevode: 

wall – stena 

floor - tla 

window - okno 

door - vrata 

 

bedroom - spalnica                                           bathroom – kopalnica  

bed - postelja                                                      bath – kopalna kad 

radio – radio 

wardrobe – garderobna omara                       hall - hodnik 

lamp - svetilka                                                    mirror - ogledalo 

cupboard – nočna/mala omarica                    plant – rastlina  

carpet – preproga 

 

kitchen - kuhinja                                                living room – dnevna soba  

cooker – kuhalnik                             sofa – kavč  

table – miza                                shelf - polica 

chair – stol                                   TV – televizija  

bin – koš                                                               bookcase – knjižna omara 

                                   picture – slika 

 

 

Izgovorjavo lahko poslušaš preko spletnega slovarja, kamor vpišeš besedo: 

https://sl.pons.com/prevod in ob besedi klikneš na ikono za zvočnik. 

Za vajo besed reši stran 36 v delovnem zvezku. Če delovnega zvezka nimaš doma, prilagam stran 

iz delovnega zvezka v nadaljevanju, ti pa rešitve napiši v zvezek: 

https://sl.pons.com/prevod


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


