
Pozdravljeni tretješolci in starši! 
 
Upam, da ste lepo preživeli praznike.  
 
Pred prazniki sem vam poslala navodila za dostopanje do interaktivnih 
gradiv, ki jih bomo v prihodnje uporabljali. Glede na to, da se ni nihče 
oglasil, zaradi kakršnihkoli težav, predvidevam, da vam je uspelo.  
 
Če slučajno komu še ni, navodila pripenjam še enkrat. Pa veselo na 
delo. 
 
Učiteljica Marjetka  
 
 

 
Dostop do slušnih posnetkov in interaktivnih nalog je s kodo iz 
delovnega učbenika Reach for the Stars 3 brezplačen, potrebna pa je 
registracija. Pomoč pri registraciji https://www.evedez.si/koda_pomoc   
 
Koda je nalepljena na notranji strani sprednje platnice. Registrirati se je 
potrebno samo prvič, nato lahko do svoje zbirke dostopate s prijavo 
https://www.evedez.si/interaktivno_pomoc, torej z elektronskim naslovom 
in geslom, ki ste ga določili ob registraciji:  
 
1. prijava (elektronski naslov in geslo, ki ste ga določili ob registraciji) 
2. klik na vijolično rubriko Moja zbirka 
3. pojavila se bo siva pasica ANGLEŠČINA 3. RAZRED, kliknite na 
pasico 
4. videti bi morali naslovnico delovnega učbenika Reach for the Stars 3 
5. zvočni posnetki so dostopni s klikom na naslovnico učbenika (rumena 
ikona na strani v učbeniku) 
 
Za dodatna vprašanja ali pomoč lahko obiščete stran s pogostimi 
vprašanji  https://www.evedez.si/help 
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TOREK: 14. 4. 2020 

TJA: 1. ura 

DZ str. 82:  

Poslušaj posnetek pri prvi nalogi.  

Ob ponovnem poslušanju poskušaj slediti besedilu v DZ na str. 82 (po 

potrebi lahko ponoviš večkrat). Potem poskusi besedilo sam prebrati. 

 

DZ str. 83, nal. 2: 

Poslušaj posnetek pri nalogi 2 in na sliko prilepi ustrezne nalepke iz 

priloge (Unit 7, 2). Z nalepkami poimenuješ živali. Če imaš težave, poglej 

v zvezek, kjer smo izdelali slovarček živali. 

 

DZ str. 83, nal. 3:  

Poslušaj posnetek pri nalogi 3, prilepi ustrezne nalepke iz priloge (Unit 7, 

3) in poveži sličice. Ugotoviti moraš, kje živi kakšna žival. 

 

 

 

ČETRTEK: 16. 4. 2020 

TJA: 2. ura 

Če imaš koga, ki bi se s teboj igral pantomimo, potem lahko tako ponoviš 

živali. Eden od vaju pokaže žival, drugi poskuša ugotoviti, za katero žival 

gre. Ti moraš pri tem uporabljati angleška poimenovanja. 

 

DZ str. 84, nal. 5: 

Dopolni povedi. Glej že rešen primer. Napisati je potrebno, kje živi 

kakšna žival. Pomagaj si z nal. 3 na str. 83, kjer imaš sličice živali in 

njihovih življenjskih prostorov. 

 



DZ str. 85, nal. 6: 

Poslušaj, zapoj in zapleši. Pesem govori o živalih. Da boš lažje razumel 

ti ponujam nekaj prevodov: »show me« – pokaži mi, »swimming in the 

sea« - plavati v morju, »climbing a tree« - plezati na drevo. 

 

DZ str. 85, nal. 7: 

Preberi trditve, kje živi kakšna žival, in obkroži YES, če trditev drži in NO, 

če ne drži. 

 

DZ str. 85, nal. 8 – Naloga je izbirna – kdor želi se lahko pozabava z 

njo, ni pa nujno. 

Povezati je potrebno, kje živi kakšna žival. (V pomoč: »habitat« = 

življenjski prostor). 

 

 


