
'What time ...?' (Ob kateri uri ...?) 

Pozdravljen-a! 

Nekaj časa bo pouk angleščine potekal nekoliko drugače. Ne ustraši se, če bo na začetku malce težje 

(saj tudi ' Which witch switched the Swiss wristwatches? ' brez vaje ne znamo pravilno izgovoriti 😊).  

Predlagam, da ponoviš tudi preteklo  snov enot 3 in 4 (vzemi si po 5 minut na dan, ko NI angleščine 

na urniku), saj bo ta snov v pisnem ocenjevanju. 

V nadaljevanju pa sledi redna učna snov. Upam, da bo šlo 'kot po maslu'! Good luck! 

 

1. ura  

Zapisali smo že nekaj aktivnosti/vsakdanjih opravil, ki jih počnemo v dnevu (učb. str. 56).  Za 

ponovitev (in razširitev) besedišča si lahko ogledaš naslednji video (klikni), ki ti bo pomagal tudi pri 

izgovorjavi.  Ponekod izveš tudi, ob kateri uri počne določeno aktivnost. 

Primer: I get up at seven o'clock. – Vstanem ob sedmih (sedmi uri).  

Če bi želeli nekoga vprašati, ob kateri uri počne določeno aktivnost, bi to storili tako (spodaj zapisano 

prepiši tudi v zvezek): 

What time do you get up/have a shower/watch TV ?  = Ob kateri uri vstaneš/se tuširaš/gledaš TV? 

Odgovor: I get up/have a shower/watch TV  at (eight) o' clock = Vstanem/Tuširam se /TV gledam ob 

(osmih). 

Kaj pravita Sophie in Mike, pa preberi v učb. na strani 57, naloga 1.  

Če imaš možnost, se z družinskim članom igraj igrico v nalogi 2: Izberi  enega spodaj naštetih junakov. 

Sogovornik (družinski član) te sprašuje, ob kateri uri počenjaš stvari na sličicah (What time do you … 

get up / go to school / have lunch / go home / go to bed?),  ti mu odgovarjaš glede na to, kaj piše za 

tvojega junaka. Ko ugotovi, kdo si, zamenjata vlogi. Seveda se greš lahko to igrico tudi po telefonu s 

sošolcem-ko, če starši dovolijo. 

Glej primer poteka igre v učbeniku. 

V delovnem zvezku (DZ) na str. 47 reši nal. 1 (ob poslušanju oštevilči  sličice po ustreznem vrstnem  

redu). 

Nal. 2: Napiši ustrezna vprašanja glede na sličico ob strani, v uri pa označi s kazalci, kdaj to počneš – 

najprej zase, potem pa lahko vprašaš še družinskega člana in vrišeš kazalce zanj-o. Zapiši le cele ure. 

Rešitve:  

Nal. 1: a2, b1, c4, d3.  Dodatno (po želji): Učenec v zvezek zapiše vprašanja in odgovore za poljubno 

sličico. 

Nal. 2 (vprašanja): What time do you get up? What time do you  go to school? What time do you 

have breakfast? What time do you have lunch? What time do you have dinner? What time do you go 

to bed? 

https://www.youtube.com/watch?v=qD1pnquN_DM


2. ura: 

UČB. str. 58: Preberi  zgodbo med otroci in dedkom. Kaj sprašuje dedek? Kaj se zgodi na koncu? V 

zvezek prepiši: 

put on pyjamas = obleči pižamo 

bedtime = čas za posteljo (spanje) 

awake = buden 

brush (my) teeth = umiti (si) zobe 

Po potrebi preberi zgodbico ponovno in reši nalogo 1. v DZ na strani 48 (obkroži ustrezno trditev). 

Nal. 2: Oglej si, ob kateri uri počne Sophie narisane dejavnosti. Zapiši  njene odgovore na vprašanja 

Mike-a. Glej primer. 

 Na desni strani imaš nekaj dejavnosti razloženo s sliko in zapisom. Česa še ne veš, zapiši v zvezek (s 

prevodom).  

Rešitve:  

Nal. 1: 1B, 2B, 3A, 4B, 5B. 

Nal. 2: I read a book at 9 o'clock. I get up at 7 o'clock. I play with friends at 5 o'clock. I tidy up at 6 

o'clock. I watch TV at 8 o'clock. 

 

3. ura: 

V učbeniku na str. 59 je pesem Mr. Upside-Down  (Gospod Obratni). Na sličicah vidiš nekaj stvari, ki 

jih počne – dejavnosti najdeš tudi v pesmici. Spremljaj besedilo in poslušaj pesem (2x),  ki jo najdeš v 

priponki.  Ob poslušanju lahko tudi sam-a oponašaš, kaj dela gospod Obratni. 

Nove besede: light = svetlo, dark = temno, get dressed = obleči se 

Tale hecni gospod ima malce nenavaden potek dneva, kajne? Opaziš, da: 

- se tušira ob pol treh (He has a shower at half past two), 

- ima večerjo ob četrt do enih (He has dinner at quarter to one), 

- gre spat ob četrt čez štiri (He goes to bed at quarter past four). 

Učili se bomo zapisati ure - 'četrt ure' pomeni 15 minut.   

13. 15 = It's quarter past one.  (Ura je petnajst čez ena). 

13. 30 = It's half past one.  (Ura je pol dveh*)                                    Prepiši v zvezek 

13. 45 = It's quarter to two. (ura je petnajst do dveh).  

*opomba s 'half': Angleško govoreči ljudje čas izrazijo drugače. Če ura kaže manj ali enako kot 30 

minut, bodo uporabili besedo 'past' (čez). Če ura kaže  več kot 30 minut, pa 'to' (do). 



Slovenci izrazimo, da je 'pol, polovica' do naslednje ure (npr. 10.30 – Ura je pol enajstih; je pol do 

enajste ure). Angleško govoreči pa raje povedo, čez katero uro je 'pol' (torej 10.30 – It's half past ten; 

je pol čez deset). Poskusi zapisati naslednje polovične ure v zvezek po angleško: 

 

6.30 = 

8.30 =                            Pripiši še, kako bi to rekli po slovensko. 

12.30 = 

 

Rešitve: 

6.30 = It's half past six. (Ura je pol sedmih.) 

8.30 = It's half past eight. (Ura je pol devetih.) 

12.30 = It's half past twelve. (Ura je pol enih.) 

 

   

  


