
1. ura: Dejavnosti s He/She  

UČB. str. 59 

Znova poslušaj pesmico in spremljaj besedilo. S pomočjo pesmice reši 1. nalogo v DZ na strani 49 – 

preberi besedilo v vsakem oblačku, ga poveži z ustrezno sličico na desni in na koncu zapiši pravilen 

vrstni red sličic glede na pesem.  To številko napiši v krogec pri besedilu, tako kot je narejeno v 

primeru 1. Spomni se od prejšnje ure: quarter to = petnajst čez; half past = pol čez; quarter to = 

petnajst do. 

 

Rešitve: (od vrha proti dnu): 3c, 6a, 1b, 5e, 4f, 2d. 

V besedilu opaziš, da smo dejavnostim, ki jih je počel gospod Obratni, na koncu dodali črko 's'. Nekaj 

podobnega smo se učili z glagolom 'imeti'. Ko razlagamo, kaj počne ena druga oseba v angleščini 

dodamo na konec besede črko S ali ES. 

Primerjaj: 

Jaz imam psa: I have got a dog.      Maja ima psa:  Maja has got a dog. 

-S / -ES 

Ko opisujemo, kaj počne on ('he') ali ona ('she'),  dejavnostim/opravilom dodamo črko 's'. 

I swimHe swims.       I like pizza. She likes pizza.         You read comics.  Tom reads comics. 

Včasih pa moramo namesto 's' dodati 'es': 

I go to school.  Lucy goes to school.       You watch TV.  Jack watches TV.        I brush my teeth. 

Tony brushes his teeth. 

Pravilo in primere iz okvirja prepiši v zvezek. Kdaj točno dodamo 'es' namesto 's', se bomo še učili. 

V nalogi 2 v DZ str. 49 dopolni povedi, kako poteka dekličin dan. Upoštevaj sličice, pomagaj si z 

besedilom v oblačku. Za vsako sliko napiši, kaj počne in kdaj. Ker govorimo o deklici, začni poved z 

'She'. 

Rešitve:  

2: She has a shower at quarter past seven. 

3: She gets dressed at half past seven. 

4: She goes to school at half past eight. 

 

Na strani 95 v DZ izreži oba kroga; manjšega postavi na večjega tako, da se sredini obeh prekrivata. 

Prebodi sredino obeh tako, da se lahko manjši krog vrti (uporabiš lahko svinčnik ali kaj podobnega). 



Izberi si fanta ali dekle in povej, kaj počne ob kateri uri. Ure izbereš tako, da manjši krog poljubno 

zavrtiš.  Primer si lahko ogledaš tudi v UČB., str. 59. Igro se greš lahko tudi z družinskimi člani. 

Sposobnejši učenci lahko te povedi zapišejo v zvezek. 

Rešitve: 

He wakes up at …  He has a shower at …  He has lunch at … 

ali 

She gets dressed at …   She has breakfast at …  She goes to bed at … 

 

2. ura: Utrjevanje snovi (Ure in dejavnosti).  

 

Se spomniš, kako izrazimo ure po angleško? 

a) S celimi urami smo uporabili izraz 'at … o'clock', npr. Ob dveh = At two o'clock   

b) S polovičnimi urami smo uporabili 'at half past …', npr. Ob pol desetih = At half past nine 

 ('pol desetih' se zapiše 9.30 – po angleško 'polovica čez devet') 

c) Če je 15 minut čez uro, uporabimo 'quarter past …', npr. Ob 10.15 = At quarter past ten 

d) Če je 15 minut do naslednje ure, uporabimo 'quarter to …', npr. Ob 10.45 = At quarter to eleven 

(10.45 je bližje enajsti uri kot deseti uri – po angleško 'četrt do enajstih') 

Zapiši naslednje ure v zvezek: 

a) ob 9.00 =  ____________________________  b) ob 9.15 = ____________________________    

c) ob 9. 30 = ____________________________   d) ob 9.45 =____________________________   

 

UČB. str. 56. Glasno preberi, kaj prikazujejo sličice v nalogi 1. Kako bi rekli 'Domačo nalogo delam ob 

štirih'? Upam, da ti je ta vaja šla! Sedaj pa težji del – v prilogi My_day 5_r(slo) si oglej sličice, spodaj 

tudi piše, kaj prikazujejo. Izreži vsako posebej in jih prilepi v zvezek, poleg njih pa po angleško napiši, 

kaj počneš na sličici in ob kateri uri. Uro si lahko izmisliš, a izberi: cele/polovične/15 čez … /15 do … 

Na delovnem listu What't the time? (Koliko je ura?) sta dve nalogi. V nalogi 1 si najprej oglej, koliko 

je ura na posameznih sličicah. Dvakrat poslušaj še zvočni posnetek What's the time (5_r) in ob 

poslušanju označi ustrezen vrstni red. V nalogi 2 preberi, koliko je ura, zatem pa ustrezno vriši 

kazalce v vsako sličico.  Ne pozabi - veliki kazalec je za minute, majhen za ure. 

ČE TISKALNIKA NIMATE, ure le preriši v zvezek in izpolni vaji tam. Podobno stori za sličice opravil – 

napiši slovenski izraz, v oklepaju angleški, poleg pa poved v angleščini. 



Primer: vstati (get up): I get up at 6 o' clock.  

Rešitve: 

a) ob 9.00 =  at nine o'clock        b) ob 9.15 = at quarter past nine    

c) ob 9. 30 = at half past nine      d) ob 9.45 = at quarter to ten   

 

'Domačo nalogo delam ob štirih.' = I do my homework at 4 (ali four) o'clock. 

Rešitve sličic (angl. zapis dejavnosti) so v prilogi My_day 5_r. 

Del. list:   

Nal. 1: zgoraj: 4, 5, 2  spodaj: 6, 3, 1 

Nal. 2: Ura je 4, Ura je 1, Ura je 9.30, Ura je 7, Ura je 5.30, Ura je 3.30  (le za pomoč, učenec vriše 

kazalce) 

 

3. ura:  Ure in dejavnosti s He/She 

Ta teden smo prvo uro ugotavljali, da moramo pri dejavnostih/opravilih z osebama He (On) ali She 

(Ona) angleški besedi za dejavnost/opravilo dodati 's' ali včasih tudi 'es', torej: 

I PLAY GOLF.    ampak        SHE PLAYS GOLF.  

YOU GO TO THE SHOP.     ampak      IVO GOES TO THE SHOP. 

Prejšnji teden si se v nalogi 2 (UČB. str. 57) igral-a igro ugibanja. Danes pa izberi enega izmed 

junakov in za vsako sličico opiši, kaj počne on/ona. Pazi, da dejavnosti dodaš še 's' ali 'es'. Povedi 

zapiši v zvezek. 

Primer: Carla gets up at 6 o'clock. Carla (She) … 

V zvezku imaš sličice osmih dejavnosti (priloga prejšnje šolske ure). Ponovi snov tako, da večkrat 

glasno ponoviš, kaj sličice prikazujejo. Če je možno, prosi enega družinskega člana (ali njih več) za 

igro pantomime. Le-ta izbere eno izmed teh osmih sličic in samo  z gibanjem kaže, kaj prikazuje 

sličica  (ne sme govoriti). Tvoja naloga je, da uganeš, katero sličico prikazuje (poveš po angleško). 

Vlogi lahko tudi zamenjate.     

 

UČB. str. 60, nal.1: Oglej si, koliko je ura v sličici 1 in 2.  Dopolni povedi v zvezek. 

1A: Sophie gets up at __________________    1B: Sophie gets up at __________________     

2A: Sophie gets dressed at _________________    2B: Sophie gets dressed at __________________     

 



Rešitve: 

Npr. za Carlo*:  Carla goes to school at 9 o'clock. Carla has lunch at 2 o'clock. Carla goes home at 3 

o'clock. Carla goes to bed at 10 o'clock. 

* Namesto imena junakov lahko, odvisno od spola, zapišeš tudi He/She.   

1A: Sophie gets up at quarter past six.       1B: Sophie gets up at half past six.     

2A: Sophie gets dressed at seven o'clock.       2B: Sophie gets dressed at quarter to seven.  


