
V preteklem tednu ste imeli več dni dejavnosti in bi nekaterim odpadla vsa angleščina ali pa bi 

imeli samo eno uro. Zato smo se odločili, da vam tudi za ta teden damo dela za eno uro, da to 

nekako uravnotežimo. 

Poslušali boste pesem na strani 59 v učbeniku. Pesem govori o dveh živalih iz džungle. V pesmi 

se bo pojavilo tudi šest besed, ki so napisane pod sliko ob pesmi – te besede ste si že zadnjič 

zapisali v zvezke, tako da pred poslušanjem s pomočjo slike preverite, če se spomnite kaj 

pomenijo. Če se katere ne spomnite, odprite zvezek in jo poiščite. 

Nato poslušajte posnetek 33 in zraven berite pesem v učbeniku. Po poslušanju poskušajte 

pesem po slovensko obnoviti. Če ne gre, imate spodaj prevod pesmi po vrsticah: 

Živalska zabava 

Ima velike luske in velike, velike kremplje 

in veliko in veliko zob. 

Ima kratke noge, kratke, kratke noge 

in veliko in veliko zob.  

Ima dolg nos, dolg, dolg nos, 

ampak nima peres, nima peres. 

 

Krok, krok, krok, krok, krokodil,  

kul džungelska živalska zabava. 

 

Ima velike dlani in velika, velika stopala 

in veliko in veliko dlake. 

Ima dolge roke, dolge, dolge roke  

in veliko in veliko dlake. 

Ima majhna ušesa, majhna, majhna ušesa, 

ampak nima brk, nima brk. 

 

Ooh, gorila, ooh, gorila, ooh, ooh, ooh, 

kul džungelska živalska zabava. 



 

Nato poskušajte pesem prebrati na glas. Lahko jo pred tem še enkrat ali dvakrat poslušate. 

Upamo, da vam je pesem všeč . 

 

Nato odprite delovni zvezek na strani 49 in jo rešite. Prva naloga se navezuje na pesem, ki ste jo 

poslušali. V okvirju na vrhu strani imate štiri povedi, ki jih je potrebno razporediti glede na to, ali 

opisujejo gorilo ali krokodila. Ena izmed povedi je že napisana na pravo mesto, tako da morate 

prepisati še tri. Da bo lažje si ob reševanju še enkrat predvajajte posnetek pesmi. Ko končate 

vse povedi, ki so napisane pod slikama razporedite v pravilni vrstni red od 1-6 tako kot se 

pojavijo v pesmi. prva poved je že oštevilčena. 

Pri nalogi 2 pa imate napisanih šest besed iz pesmi, kjer pa je nekaj črk zabrisanih. Poskušajte 

ugotoviti za katere besede gre in celotne napišite na črte. Nato v krogec pri sličicah vpiši številko 

ustrezne besede. 

Rešitve nalog iz delovnega zvezka so na koncu dokumenta. 

 

Dodatno: V priponki na spletni strani imate tudi dokument z imenom Qizzlet dodatne vaje 4.r – 

če bi želeli še dodatno utrditi snov, lahko poskusite rešiti vaje na spletni strani iz priponke. V 

priponki imate tudi navodila za uporabo spletne strani. 

 

Rešitve delovni zvezek stran 49: 

Naloga 1: 

Crocodile: 

But it hasn't got fethers.   3 

It's got big scales and big, big claws.  1 

And lots, and lots of teeth.   2 

 

Gorilla: 

But it hasn't got whiskers.   6 

It's got big hands and big,big feet.  4 

And lots, and lots of hair.   5 



 

Naloga 2: 

1 claws – kremplji 

2 teeth – zobje 

3 whiskers – brki 

4 hair – dlaka / lasje 

5 scales – luske 

6 feathers – perje 

 

 


