
2.r 
Pripravila: Darja Pipuš (darja.pipus@guest.arnes.si) 
 

 TEDEN TEMA 
1. 4.5.-8.5. PONAVLJANJE IN UTRJEVANJE ZNANJA 
 

GOOD MORNING 2.A, 2.B AND 2.C! 😊 
 

 
Pozdravljeni! Upam, da ste se med počitnicami odpočili. Hvala vsem, ki ste že poslali razpredelnico 

Kaj znam? Če še niste uspeli, vas prosim, da s starši skupaj rešite razpredelnico da bom na ta način 

preverila, kaj znate. Ko jo izpolniš, mi jo pošlji na darja.pipus@guest.arnes.si. Ponovi pesmico We're 

going on a picnic in različne vrste hrane (ki jo imaš doma). Vsakič, ko kaj ješ, povej po angleško, 

kako se temu reče. Če ne veš, vprašaj brata, sestro, mamo ali atija, če mogoče vejo. 

 

Tokrat sem pripravila kratek INTERAKTIVNI KVIZ. Preberi navodila, poveži, označi in ga reši. Ko 

končaš, klikni FINISH, nato pa na levi strani CHECK MY ANSWERS. Lahko ga rešiš večkrat. 

 

Če želiš, lahko tudi ponoviš živali na kmetiji. Odpri PowerPoint Farm Animals in si ga oglej. 

 

Posebej sem pripravila dokument Angleške pravljične urice. Če bi rad poslušal kakšno pravljico v 
angleščini, poišči dokument na spletni strani. 
 
 
Če želiš, mi lahko pošlješ kakšno sliko opravljenega dela. Če mi boste kaj poslali, pošljite na 
darja.pipus@guest.arnes.si. Če mi boste poslali kakšen posnetek, mi ga rajši pošljite na 
darjaps@gmail.com ali preko WeTransfer. 
 
 
 
 

HAVE A NICE DAY,  
MISS DARJA  
 
 
Dragi starši, vam sem kot vsaka dva meseca pripravila dokument Za starše, kjer sem napisala, kaj smo se 
zadnja dva meseca učili. Verjamem, da v tej situaciji tako veste, kaj se učimo pa vseeno. 
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Pripravila: Darja Pipuš (darja.pipus@guest.arnes.si) 
 

 TEDEN TEMA 
2. 4.5.- 8.5. IGRAČE 
 

GOOD MORNING 2.A, 2.B AND 2.C! 😊 
 
Za ogrevanje ponovi kakšno pesmico: Days of the Week, Seasons Song, Months, Weather, Animals on 
a Farm, We're going on a picnic. Danes se bomo začeli učiti o igračah. Vsa navodila imaš v 
predstavitvi PowerPoint, ki ima naslov Toys - Igrače. Odpri ga, nato spodaj klikni na diaprojekcijo, 
kot vidiš na sliki: 
 
  

 
 
 
Oglej si ga, poslušaj in naredi vaje, ki so v njem. 
 
Če želiš, mi lahko pošlješ kakšno sliko opravljenega dela. Če mi boste kaj poslali, pošljite na 
darja.pipus@guest.arnes.si.  
 

HAVE A NICE DAY,  
MISS DARJA 
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