
Drage učenke in učenci. 

Pošiljam vam navodila za nadaljnje delo pri angleščini. Pošiljala vam bom snov za 

približno dve šolski uri.  

Če boste naleteli na še kakšno neznano besedo poleg teh, ki sem ji zapisala, jo 

vtipkajte v spletni slovar PONS (https://sl.pons.com/prevod)  

Rešitve nalog so na koncu. Najprej poskusite sami rešiti nalogo, preden pogledate 

rešitve.  

Če bo še kaj nejasnosti, prosite starše naj mi pišejo na tihana.malic@os-loka-

crnomelj.si 

1. Odprite učbenik na strani 79. Povežite stavke s sličicami, tako, da zapišete črko 

ustrezne sličice poleg stavka.  

2.  Prepišite si v zvezek/slovarček:  

HOMES 

ROOMS IN A HOUSE     PRONUNCIATION (izgovorjava) 

upstairs – zgornji del hiše     /apsters/ 

downstairs – spodnji del hiše   /daunsters/ 

a living room / a sitting room – dnevna soba /livin rum/  /sitin rum/ 

a dining room – jedilnica     /dajnin rum/ 

a bathroom – kopalnica    /bethrum/  (th izgovori kot th v številki three) 

a bedroom – spalnica    /bedžrum/ 

a kitchen – kuhinja     /kičn/ 

a hall / a corridor – hodnik     /ho:l/  /koridor/ 

a laundry room / a utility room – pralnica /lo:ndri rum/  /jutiliti rum/ 

a pantry – shramba ('špajza')     /pentri/ 

a nursery – otroška soba (za dojenčke)  /nrseri/ 

a study / an office – delovna soba  /stadi/  /ofis/ 

a balcony – balkon      /belkoni/ 

a basement / a cellar – klet    /bejsment/   /selar/ 

Opomba: Razlika je, da imamo v 'cellar' po navadi vino, hrano in tam ni nujno 

elektrike ali pa gretja. V 'basement' pa imamo lahko celo dodatno sobo / stanovanje. 
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an attic / a loft – podstrešje   /etik/  /loft/ 

Opomba: Razlika je, da je 'attic' prostor pod streho, ki ni nujno urejen, 'loft' pa je 

takrat, kadar je pod streho narejena soba za bivanje ali pa celo stanovanje. Zato 

boste večkrat slišali 'loft apartment' – podstrešno/mansardno stanovanje. 

 

3. Poglejte priloženo sliko (lahko si jo tudi natisnete, če imate možnost in nalepite v 

zvezek) in na podoben način narišite svojo hišo/stanovanje. Označite vse sobe v 

hiši/stanovanju.  

 

 

 



FURNITURE  /frničr/    PRONUNCIATION (izgovorjava) 

a bath (tub) – kopalna kad   /beth tab/  (th izgovori kot th v številki three) 

a toilet – stranišče     /tojlet/ 

a sink – umivalnik/pomivalno korito  /sink/ 

a shower – tuš/prha     /šawr/ 

a sofa / a couch – kavč    /soufa/  /kauč/ 

a carpet / a rug – preproga/tepih   /karpit/  /rag/ 

Opomba: 'carpet' je velika preproga (od stene do stene), 'rug' pa manjša, ki jo lahko 

postavimo kjerkoli (pod mizo, pred posteljo …).     

a cupboard / a cabinet – omarica   /kabrd/  /kebinet/ 

a closet / a wardrobe – omara za oblačila /klozet/   /wordroub/ 

Opomba: 'closet' je omara z obešalniki, lahko pa je tudi cela soba, v Ameriki ji rečejo 

'walk-in closet'.    

curtains / drapes – zavese    /krtns/   /drejps/ 

Opomba: razlika je, da so 'curtains' krajše, do okenske police/radiatorja,  'drapes' pa  

daljše, do tal.  

a lamp – lučka, svetilka    /lemp/ 

a bedside table / a nightstand – nočna omarica /bedsajd tejbl/  /najtstend/ 

a mirror – ogledalo     /miror/ 

  

 

4. Rešite 2. nalogo na strani 80. Preberite opise hiš in jih povežite  z ustrezno sličico, 

tako, da zraven številke zapišete črko. Potem poslušajte posnetek in preverite rešitve. 

 

5. Odprite delovni zvezek na strani 50 in rešite prvo nalogo – križanko. 

 

Sredi tedna zopet poglejte na šolsko spletno stran, saj bom poslala snov za naslednji 

dve šolski uri. Računajte na to, da bom dvakrat na teden (najverjetneje ob ponedeljkih 

in sredah) dala na spletno stran šole navodila za nadaljnje delo.  

 

 

1. REŠITVE: D1. C2. B3. A4. E5.  

4. REŠITVE: a2  b1  c3 


