
Snov 18. maj – 22. maj 

V tem tednu bomo imeli učne video ure. Skupaj bomo ponovili snov, tako da vam za delo doma 

dajemo malo manj snovi, ker boste nekaj časa za angleščino porabili tudi na samih urah. Snovi 

zato tudi nismo razdelili po urah. Upamo, da se ur udeležite v čim večjem številu! Termine ur 

lahko vidite v spletnih učilnicah na koledarju in tudi v sami spletni učilnici. Če se kdo ure ne bo 

mogel udeležiti, nič hudega, saj na uri ne bomo obravnavali nove snovi, ampak bo predvsem 

namenjena utrjevanju in vašim morebitnim vprašanjem. Če imate kakršne koli težave z delom, 

me lahko tudi kontaktirate preko maila ali pogovora v učilnici.  

Za uvod si še enkrat poglejte video o Stevu in Maggie in v zvezke z I like… napišite, za katere štiri 

vrste hrane Steve pove, da so mu všeč. Uporabite svinčnik, če niste prepričani o zapisu (kasneje 

pa popravite). Naslov je SCHOOLWORK (šolska vaja).  

https://www.youtube.com/watch?v=oMfFakFFMPQ&t=35s 

 

Rešitve: 

I like pizza. 

I like spaghetti. 

I like salad. 

I like a hamburger. 

  

Kot lahko opazite, tudi v slovenščini te štiri vrste hrane poimenujemo zelo podobno (ali celo 

enako), a jih malo drugače zapišemo. V angleščini obstaja še kar nekaj vrst hrane, za katere v 

slovenščini uporabljamo tako podobne besede (banana, sandwich, toast, yoghurt …). Te besede 

si bomo kasneje dopisali tudi v zvezke pod snov prejšnjega tedna, a najprej bomo naredili nekaj 

vaj v učbeniku. 

Odprite učbenike na strani 69. Oglejte si kratek strip pri nalogi 1 in poslušajte posnetek 5. 

Posnetek najprej samo poslušajte, potem pa ga poslušajte še enkrat in za posnetkom tudi 

ponovite, da malo povadite izgovorjavo. Ali razumete, o čem govorijo? Poskusite obnoviti s 

svojimi besedami. Spodaj imate še slovenski prevod: 

1 

V kampu 

Nick: Ali imaš rad klobase? 

Mike: Da, imam. 

https://www.youtube.com/watch?v=oMfFakFFMPQ&t=35s


2 

Lucy: Ali imaš rad marmelado? 

Mike: Da, imam. 

3 

Nick: Ali imaš rad klobase z marmelado?  

Mike: Ne, nimam. Blek. 

 

Kot ste verjetno opazili, je zgodba v stripu precej podobna pesmicam, ki ste jih poslušali prejšnji 

teden s čudnimi kombinacijami hrane. 

 

Nato bomo nadaljevali z drugo nalogo – gre za igrico, ki se igra v paru (podobne smo se že 

večkrat igrali tudi pri pouku). Za sodelovanje pri igri lahko prosite koga od družinskih članov, 

lahko pa pokličete katerega izmed sošolcev preko klepeta v spletni učilnici in igro vadite z njimi. 

Na naslednji video učni uri pa bomo poskusili še skupaj. 

Navodila: 

Pri drugi nalogi spodaj imate štiri junake, za vsakega imate v tabeli dve vrsti hrane, ki sta mu 

všeč – I like () in dve vrsti hrane, ki mu nista všeč – I don't like (). En od para si izbere enega 

izmed junakov, drugi pa mora ugotoviti, katerega je izbral. To ugotovi tako, da sprašuje, kaj mu 

je ali ni všeč z vprašanjem – Do you like…? Prvi mu odgovarja z Yes, I do. ali No, I don't. Primer 

imate nad tabelo, kjer se gresta igrico deček in deklica.  

 

Nato rešite še stran 57 v delovnem zvezku. Rešitve najdete na koncu dokumenta. 

Pri prvi nalogi poslušajte posnetek 6 – deklica in deček bosta povedala ali jima je hrana na sliki 

všeč ali ne. V krogce ustrezno narišite usta smeškom  ali .  

Pri drugi nalogi pa morate napisati še štiri vprašanja z Do you like…? in jih dokončati z imeni 

hrane na slikah (glejte prvi rešen primer). Nato pa v prvo kolono ob strani zase odkljukate, če 

vam je neka hrana všeč. Naredite križec, če vam ni, v drugo kolono pa vprašanja postavite komu 

od družinskih članov in zanj naredite kljukico ali križec. 

 

 

  



Rešitve delovni zvezek: 

Stran 57: 

Naloga 1 

Emily: ,  

Will: , ,  

 

Naloga 2 

Do you like sandwiches? 

Do you like eggs? 

Do you like salad? 

Do you like pasta? 


