
Pozdravljeni, tretješolci! 

 

Prvomajske počitnice so za nami! Upamo, da ste doživeli kaj lepega in si nabrali moči 

za nove podvige.  Gotovo ste slišali novico, da se boste lahko kmalu vrnili v šolske 

klopi.  

V tem tednu boste ponovili  snov, ki ste se jo naučili do sedaj pri angleščini.  

Izdelali boste predstavitev o sebi.  Priporočamo vam, da se držite dane predloge 

(glej miselni vzorec spodaj). Po želji pa lahko svojo predstavitev razširite in 

dopolnite po svojih sposobnostih. 

Pomagajte si s svojim zvezkom  in delovnim zvezkom. Lahko uporabite tudi slovar za 

nove besede. Predstavitev se potrudi izdelati sam! 

Lahko uporabite A3 list ali sredino velikega zvezka. Predstavitev lahko popestrite s 

sličicami.  

 

 

Svoj izdelek boš ustno in samostojno predstavil (in ne bral) pri angleščini v prvem tednu 

vrnitve v šolo. Ne pozabi je prinesti v šolo.  

Tvoja ustna predstavitev bo ocenjena.



 

 

 

 

About me 

I am… 

I am… old 

I am from… 

Povej svoje ime, starost 

in od kod si. 

I can… (2 things) 

I can't… (2 things) 

Naštej dve stvari, ki jih 

znaš/ ne znaš početi. 
MY BODY 

I've got short/ long brown hair, I've 

got…eyes 

I've got a small nose,… 

Opiši svojo zunanjost (oči, lasje…) 

FOOD 

I like… 

I don't like… 

Povej kaj rad ješ in 

katere hrane ne 

maraš. 

CLOTHES 

I  am wearing … 

Ob sličicah opiši katera 

oblačila nosiš. 

MY FAMILY 

I've got… 

Naštej člane v svoji 
družini. 

MY HOUSE/ FLAT 

This is my… 

It's big/ small… 

The table is in the 

kitchen. 

Opiši katere prostore imate v 

svoji hiši/ stanovanju in kje se 

stvari nahajajo. 

MY FAVOURITE THINGS 

My favourite number is… 

My favourite colour is… 

My favourite book is… 

My favourite toy is… 

My favourite weather is… 

Govori o svojih najljubših stvareh (število, 

barva, knjiga, igrača, vreme…) 

My favourite animal is… 

It has got… 

It hasn't got… 

It can… 

It can't… 

Opiši (najljubšo) žival. Kaj ima, 

česa nima, kaj zna in česa ne. 


