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Spoštovani starši, dragi drugošolci! 

Otroci, počitnice so hitro minile, a verjamem, da ste si nabrali polno 

energije in se že veselite novih izzivov 😊 Tudi v tem tednu se boste 

naučili nekaj novega, zato hitro pokukajte v navodila.  

Starši, upam, da ste si tudi vi uspeli vsaj malo spočiti v kratkem 

prazničnem oddihu in ste uživali v družbi svojih najdražjih. Hvala vam, ker 

še vedno vztrajno spodbujate svojega šolarja in mi redno pošiljate naloge. 

 

Želim vam prijeten teden in vse dobro.  

 

Učiteljica Mateja 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KAJ TE ČAKA V TEM TEDNU 

Tudi v tem tednu se bomo naučili nekaj novega. 

V slovenščini in angleščini že zelo dobro poznaš 

dneve v tednu. Prav tako v slovenščini že 

obvladaš tudi mesece v letu, zato je pravi čas, da 

se mesece v letu naučiš tudi v angleščini 😊 

Za začetek ponovi dneve v tednu v slovenščini in angleščini.  

Oglej si nalogo in poslušaj, kako izgovorimo posamezni mesec: 

https://www.lilibi.si/anglescina/the-seasons/the-months/the-months 

Zdaj pa poslušaj pesem, ki govori o mesecih v letu: 

https://www.youtube.com/watch?v=Fe9bnYRzFvk 

Najprej pozorno poslušaj izgovarjavo posameznega meseca. Pesem 

poslušaj večkrat in poleg tudi zapoj. Tako boš vadil pravilno izgovarjavo 

mesecev. 

 

V zvezek si boš prepisal spodnjo preglednico in se naučil mesece v letu. 

Nič težkega! 😉 

THE MONTHS OF THE YEAR 

JANUARY januar 

FEBRUARY februar 

MARCH marec 

APRIL april 

MAY maj 

JUNE junij 

JULY julij 

AUGUST avgust 

https://www.lilibi.si/anglescina/the-seasons/the-months/the-months
https://www.youtube.com/watch?v=Fe9bnYRzFvk


 

SEPTEMBER september 

OCTOBER oktober 

NOVEMBER november 

DECEMBER december 

 

Si opazil, da nekatere mesece pišemo tako kot v slovenščini? Izgovarjava 

pa se seveda razlikuje. 

Zdaj bi zmogel tudi v angleščini povedati, kdaj praznuješ svoj rojstni dan:  

When is your birthday? – Kdaj imaš rojstni dan? 

My birthday is in November. – Praznujem novembra.  

Vprašaj še svoje družinske člane v angleščini in jih nauči pravilno 

odgovoriti 😊 

 

Oglej si tudi posnetek o vremenu: 

https://www.youtube.com/watch?v=mHHmvKKiXjs 

 

Hitro poglej v zvezek za angleščino in ponovi vreme, letne čase in 

oblačila. 

Če želiš, si lahko narediš igro spomin iz sličic za vreme. Potrebuješ po dve 

enaki sličici za vsako vremensko stanje. Ko izbereš sličico, jo moraš 

poimenovati v angleščini. Na ta način lahko vadiš novo besedišče. Enako 

lahko narediš z oblačili.  

 

Za pomoč pri izgovarjavi posameznih besed lahko uporabiš spletni slovar 

Pons: https://sl.pons.com/prevod 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mHHmvKKiXjs
https://sl.pons.com/prevod


 

NALOGA 

Nalogo boš naredil v svoj zvezek za angleščino. Narisal boš spodnjo 

preglednico in vanjo napisal letne čase in mesece, ki spadajo k 

posameznemu letnemu času. Potem boš k vsakemu letnemu času narisal, 

kako smo oblečeni in katero vreme prevladuje. Ob izpolnjeni preglednici 

boš ponovil besedišče. Pričakujem tvojo slikico izdelka konec tedna 😊 

 

PRIMER: 

SPRING – March, April, May. It's rainy, sunny and warm.  I wear a T-shirt.  

SUMMER – June, July, August. It's sunny, stormy and hot. I wear shorts. 

AUTUMN – September, October, November. It's rainy, cloudy, foggy and 

warm. I wear a jacket. 

WINTER – December, January, February. It's snowy, sunny and cold. I 

wear gloves. 

 

Seveda lahko poveš tudi drugače, zgoraj je le primer za pomoč pri 

utrjevanju znanja. 

 

Če želiš, si lahko ogledaš naloge in se v kateri preizkusiš: 

https://www.lilibi.si/anglescina/the-seasons/the-months 
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WINTER 
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