
Ker ste nekateri imeli na urniku dejavnosti v preteklih tednih, nekateri pa jih boste imeli ta 

teden (športni dan, naravoslovni dan) in bi vam kakšna ura angleščine odpadla, smo se odločili, 

da vam ta teden damo malo manj dela. S tem bi vam radi tudi omogočili več časa, da naredite 

vse kar je bilo potrebno v preteklih tednih in si tudi vzamete malce časa, da snov utrdite. Ta 

teden smo dal poudarek na glasnemu branju, tako da, če bi želeli še več vaje, lahko pobrskate 

po učbeniku za nazaj in vadite glasno branje stripov in pesmi, ki smo jih že brali pri pouku.  

V učbeniku na strani 58 si oglejte strip. Nato poslušajte posnetek številka 31 in ob poslušanju 

tiho berite strip. Ali ste razumeli o čem govori? Poskušajte ga obnoviti po slovensko s svojimi 

besedami. Spodaj imate prevod celotnega stripa: 

Slika 1: 

Sophie: Katera je tvoja najljubša žival v živalskem vrtu, Sam? 

Sam: Ugani. 

Slika 2: 

Sophie: Ali ima tvoja najljubša žival krila? 

Slika 3: 

Sam: Ne, nima. Papiga ni moja najljubša žival. 

Slika 4:  

Sophie: Ali ima dolg rep in dolge roke in noge? 

Slika 5: 

Sam: Ne, nima. Opica NI moja najljubša žival. 

Slika 6:  

Sophie: Ali ima tvoja najljubša žival veliko glavo? Ali ima velika ušesa? 

Slika 7: 

SPLASH = PLJUSK 

Slika 8: 

Sam: Da, ima. In ima dolg nos. 

Sophie: Slon je tvoja najljubša žival! 

Lucy: Ni pa najina najljubša žival! 

 



Sedaj še enkrat poslušaj strip na posnetku. Posnetek ustavi po vsaki sliki in po poslušanju glasno 

ponavljaj za posnetkom. Ob ponavljanju tudi beri besedilo v učbeniku. To lahko ponoviš večkrat. 

Ko se ti zdi, da znaš že dobro sam prebrati strip na glas, ga poskusi prebrati brez pomoči 

posnetka. Prosi družinske člane, če lahko s teboj berejo strip, tako da si razdelite vloge. Glasno 

ga večkrat preberite, tako da vsakič zamenjate vloge. 

Nato si v zvezek zapiši naslednje: 

My favourite animal (moja najbljubša žival) 

What's your favourite animal?  - Katera je tvoja najljubša žival? 

My favourite animal is a monkey.  – Moja najljubša žival je opica. 

 

What's your favourite animal? 

______________________________ (tukaj v povedi zapiši, katera je tvoja 

najljubša žival) 

 

Nato v delovnem zvezku rešite naloge na strani 48. Naloga 1 se nanaša na strip, ki ste ga 

ravnokar brali – preberite povedi in obkrožite, ali so pravilne (True) ali napačne (False). 

Pri nalogi 2 pa Sam ugotavlja katera je Sophijina najljubša žival. V okvirčkih na levi strani so 

pomešane besede, ki jih morate postaviti v pravilni vrstni red, da dobite vprašanja, nato pa 

poskušajte, s pomočjo Sophijinih odgovorov, ugotoviti za katero žival gre. Rešitve imate na 

koncu tega dokumenta. 

Dodatna izbirna naloga: Če želite, lahko vadite pisanje po angleško, tako da prepišete strip v 

zvezek. Če pa bi želeli malce težjo nalogo, pa lahko poizkusite narisati in napisati svoj strip v 

živalskem vrtu (do največ 8 sličic). Če se za to odločite, nam strip pošljite po elektronski pošti. 

Vaših izdelkov bomo zelo veseli. 

Rešitve nalog iz delovnega zvezka so na naslednji strani. 

  



Rešitve stran 48: 

Naloga 1: 

2 False 

3 False 

4 False 

5 Trues 

 

Naloga 2: 

2 Has it got short legs? 

3 Has it got a small head? 

4 Has it got a long tail? 

It's a crocodile. 

 

 


