
Pozdravljeni v novem tednu. V tem tednu imate nekateri načrtovane dneve dejavnosti, nekateri 

boste pri angleščini ustno ocenjeni, zato smo se odločili, da vam damo za delo malo manj nove 

snovi.  

Prilagamo pa povezavo do strani, kjer je zbranih kar nekaj vaj na temo hrane – kdor bi rad za 

angleščino naredil malo več, si jih lahko ogleda in rešuje vaje ter s tem utrjuje snov, oziroma se 

nauči še nekaj novih besed https://interaktivne-vaje.si/anglescina/vocabulary_1_5r/food_5r.html 

Za začetek priporočamo naslednje vaje: 

 

 

V prihodnjem tednu bomo dodali še nekaj novega besedišča povezanega s hrano, ta teden pa je 

namenjen utrjevanju in vaji glasnega branja. 

 

Odprite učbenike na strani 70. Poslušali in prebrali boste strip z naslovom Let’s eat! (Jejmo!). 

Najprej poslušajte posnetek 7 in si ob poslušanju oglejte strip. Ste razumeli zgodbo? Poskušajte 

jo obnoviti s svojimi besedami. Nato posnetek poslušajte še enkrat. Po vsaki sliki posnetek 

ustavite in na glas preberite besedilo, tako da ponovite za posnetkom. Nato še enkrat na glas 

preberite celoten strip. Če imate možnost, prosite koga od družinskih članov, da strip bere z 

vami, tako da si razdelite vloge. Lahko tudi pokličete katerega izmed sošolcev preko video klica 

v spletni učilnici in skupaj prebereta strip po vlogah.  

 

Spodaj imate slovenski prevod stripa za pomoč. 

https://interaktivne-vaje.si/anglescina/vocabulary_1_5r/food_5r.html


Slika 1: 

Sam: Lačen sem. Gremo jest! 

Carla: Banane? Ne, hvala. Ne maram banan. 

Slika 2: 

Carla: Ali so ti dobre klobase, Mike? 

Mike: Da, so. 

Sophie: Meni tudi. 

Sam: In meni. 

Slika 3: 

Carla: Ali so ti dobra jajca? 

Mike: Da, so. 

Sam: Jajca. Njam! 

Slika 4: 

Mike: Ali ti je dober sok, Carla? 

Carla: Ne, ni. Lahko rajši dobim vodo, prosim? 

Sophie: Meni je dober sok. 

Slika 5:  

Sophie: Njam. Ali lahko dobiva malo, prosim? 

Carla: Oprostita, otroka. Ta hrana je samo za Mika in mene. 

Slika 6: 

Carla: Oh, ne! 

Mike: Ups! 

Slika 7: 

Mike: Ali so ti dobre banane, Carla? 

Carla: Ne, niso. 

 



Nato odprite delovni zvezek na strani 58 in jo rešite. Prva naloga se nanaša na strip, ki ste ga 

pravkar brali. Preberite povedi in obkrožite pravilno izmed dveh ponujenih možnosti, glede na 

zgodbo stripa. 

Pri drugi nalogi pa Sophie sprašuje Sama, kaj ima rad in česa ne mara od hrane. Hrana, ki mu je 

všeč, je na sliki označena s kljukico; tista, ki je ne mara, pa s križcem. Dopolnite vprašanja in 

odgovore, da se bodo skladali s sliko. Za pomoč imate ob strani še manjši slovarček, kjer je ob 

sliki razloženih nekaj besed. 

 

Rešitve: 

Naloga 1: 

2 like, 3 water, 4 Carla and Mike, 5 bananas 

 

Naloga 2: 

1 No, I don't. 

2 Yes, I do. 

3 Yes, I do. 

4 Do you like apples? 

5 Do you like chicken? 

 


