
Pozdravljeni, tretješolci in starši!  

Upam, da ste vsi dobro. Da ne bi čisto pozabili na angleščino, vam pošiljam nekaj 

vaj za ponovitev snovi. Lahko si zapojete tudi kakšno angleško pesem ali pogledate 

angleško risanko . Vse dobro vam želim. 

Vaša učiteljica angleščine. 

Za dodatne informacije in pomoč sem na voljo preko maila:  
marjetka.pozekstukelj@ospodzemelj.si  
 
3. r. TJA (2 uri tedensko) 

1. ura: PREVOZNA SREDSTVA – PONOVITEV  

Zadnji teden pouka je veliko učencev manjkalo, zato bomo nekatere stvari ponovili. Tisti, ki 

imate naloge že rešene, ponovite ustno ali kakšen svoj primer napišete v zvezek. 

S pomočjo spodnje tabele rešite 2. nalogo v DZ str. 69 (prilepiti je potrebno nalepke iz 

priloge). 

LAND TRANSPORT 

(kopenski promet) 

AIR TRANSPORT 

(zračni promet) 

WATER TRANSPORT 

(vodni promet) 

truck 

(tovornjak) 
 

balloon 

(balon) 

ship 

(ladja) 

motorbike 
(motor) 

 

plane 
(letalo) 

sailboat 
(jadrnica) 

bus 

(avtobus) 

helicopter 

(helikopter) 
 

 

 
DZ str. 70, nal. 5: Zapis besed po danem zgledu. 

DZ str. 71, nal. 7: Zapisati je potrebno, kam gremo lahko z določenim prevoznim 

sredstvom in kam ne moremo.  

Npr. You can go to Zagreb by bus, but you can't go by ship. 
       (V Zagreb gremo lahko z avtobusom, ne moremo pa z ladjo). 

V pomoč: V New York in London gremo lahko po zraku, v Moskvo pa po kopnem. 

 
DZ str. 75, nal.15: Poglej sliko in po danem zgledu dopolni povedi, s katerim prevoznim 

sredstvom se kdo pelje. V pomoč prilagam spodnjo tabelo. 

by train   

(z vlakom) 

by bike  

(s kolesom) 

by plane  

(z letalom) 

by bus  

(z avtobusom) 

by car  

(z avtom) 

on foot  

(peš) 
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2. ura: LOČEVANJE ODPADKOV – PONOVITEV  

Za osvežitev spomina prilagam spodnjo tabelo. 

air pollution 

(onesnaženost zraka) 

water pollution 

(onesnaženost vode) 

land pollution 

(onesnaženost zemlje) 

 

DZ str. 72, nal. 9: Pod slike napišite za kakšno vrsto onesnaženja gre. 

 

DZ str. 73, nal. 10: Pod kante za smeti napiši za katero vrsto odpadkov gre. V okvirčke pa 

prilepi ustrezne nalepke iz priloge. 

V pomoč prilagam spodnjo tabelo. 

glass  

(steklo) 

organic  

(organski odpadki) 

plastik  

(plastika) 

paper  

(papir) 

 

DZ str. 75, nal. 14: Preberi besede. Če pri izgovorjavi slišiš »k«, besedo poveži s srednjo 

sliko.  

 

Preverite, če vam manjka še kakšna naloga, ki jo lahko sami rešite.  

 

DODATNE NALOGE (REŠI KDOR ŽELI oz. ZMORE): 

DZ str. 72, nal. 8: Preberete zgodbo in jo po smislu dopolnite z danimi izrazi. 

DZ str. 76: Preberete zgodbo in jo obnovite v slovenščini. 

 


