
TJA 6 (30. 3. do 3. 4.) 

Šestarji, pozdravljeni!   

Kako ste? Nakaj vas še ni odgovorilo na to vprašanje v nalogi prejšnjega tedna, zato vas prosim, da to 

naredite. V spletni učilnici poiščite povezavo do Padleta in mi napišite kratko sporočilce, tako da 

vidim, da mi vsi sledite in delate doma. Ko napišete sporočilo, si preberite še moj odgovor nanj, ki ga 

najdete pod vašim zapisom s klikom na ikonico, ki prikazuje besedilo/list. Če imate težave in ne 

morete ali ne znate, mi prosim pišite na matic.manja@guest.arnes.si. 

Spodaj  prilagam  delo  za  tekoči  teden in vas tukaj opozorim, da bom tekom tedna še dodala kakšno 
nalogo (najverjetneje v sredo), zato pridite večkrat pogledat v spletno učilnico.  Nekaj  nalog  boste  
rešili  v  zvezke,  v  spletni  učilnici (sreda)  pa  bom  naložila  še  delovni  list,  ki  mi  ga boste  oddali  
do  konca tedna (lahko tudi sob ali ned).  List  si  iz  spletne  učilnice  shranite  na  namizje, ga 
rešite/izpolnite  na računalniku, shranite rešitve (*kot PDF dokument!) in ga naložite nazaj v spletno 
učilnico, da  lahko  pregledam  vaše  delo  in  vam  podam  povratno  informacijo.   
 
Sedaj pa k delu   

 ponovitev – počutje – How do you feel? 

Odpri povezavo in se igraj  z dvojnim klikom na kolo ga zavrtiš in ko se ustavi, povej, kako se počutiš 

po angleško (prevedi). Pomagaj si s slovarjem in učb. str. 48/nal. 2. 

wheelofnames.com/q74-wjd 

 

 učb. str. 50 – EXTRA EXERCISES 

Naloge reši v zvezek, poslikaj zvezek in mi slike tekom tedna pošlji na mail: 

matic.manja@guest.arnes.si. 

1. naloga: tvoriš stavke z HAVE GOT/HAS GOT in na njih odgovoriš s kratkimi odgovori (Yes, he 

has./No, he hasn't.). 

2. naloga: reši na kratko; 1a, 2b, 3c, .....                                                    3. naloga: reši na kratko     

4. naloga: reši na kratko                                                                             

5. naloga: reši na kratko – ugotovi, ali  je skrajšani 's v resnici okrajšava za glagil biti, imeti ali pa je to 

svojilni 's 

6. naloga: prevedi v slovenščino 

7. naloga: črke daj v pravilni vrstni red, da dobiš besede, ki poimenujejo dele telesa                       
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 BODY PARTS. / Poimenuj del telesa. 

Ta list si natisni, če imaš tiskalnik, in poveži besede z delom telesa in ga nato nalepi v zvezek. Če 

tiskalnika nimaš, preriši sliko v zvezek in naredi isto.  

 

 



How do you feel?/How are you? / Natisni list in v krogce pred besedo zapiši številko sličice, ki 

prikazuje ustrezno počutje. Nalepi ga v zvezek. (Če nimaš tiskalnika, velja isto kot pri prejšnji nalogi – 

preriši v zvezek in reši).  

 


