
SPROTNA PRIPRAVA NA POUK PO SKLOPIH 

ZNOTRAJ POSAMEZNIH RAZDELKOV UČNIH ENOT 
 

 

UVOD V UČBENIK (uvodna enota) 
 

RAZDELEK How it all started … 
VSEBINSKI 

NASLOV 
SKLOPA 

Uvod v učbenik 

IZOBRAŽEVALNI CILJI 
JEZIKOVNA ZNANJA 
(besedišče in izreka, 

slovnica) 

SPRETNOSTI IN 
PREVLADUJOČE 

DEJAVNOSTI UČENCEV 

VAJE V UČBENIKU, 
DELOVNEM ZVEZKU 
IN DODATNE VAJE 

Učenci:  
- spoznajo učitelja; 
- spoznajo učbeniško 

gradivo; 
- se seznanijo z načrtom ter 

s standardi in kriteriji za 
preverjanje in ocenjevanje 
znanja; 

– berejo in poslušajo uvod 
zgodbe v stripu, ki se 
pojavi na začetku vsake 
enote; 

– spoznajo glavne junake 
učbenika. 

 
 

Besedišče in izreka: 

– izrazi, ki se pogosto uporabljajo v 
stripih (npr. velelniki, krajše povedi); 

– opis oseb (ime, starost, značaj). 
 

Slovnica:  
– glagol biti (trdilna, nikalna, vprašalna 

oblika, kratki odgovori);  
– osebni zaimki I, you, he, she, it, they; 
– Present Simple. 

Poslušanje: 

– strip; 

– opis glavnih junakov učbenika. 
 

Branje: 

– strip; 

– opis glavnih junakov učbenika. 
 

Govor:  

– odgovori na vprašanja učitelja; 

– igra vlog. 
 
Posredovanje: 
– razlaga in povzemanje slišanih in branih 

besedil; 
– pogovor o obravnavanih temah; 
– vključevanje znanj iz drugih predmetov. 
 

Vaje v UČBENIKU: 
Str. 4 - 6 
 
DODATNE vaje: 
e-gradiva na spletni 
strani 
 
 

Učne oblike:  

- frontalna 

- individualna 

Učne metode: 

- razlaga 

- razgovor 



- delo v skupinah 
 

- demonstracija 

- did. igra 

- delo s slušnim posnetkom  

- delo z besedilom 

- igra vlog 
 

 



UVODNA URA:  WELCOME TO TOUCHSTONE CLASSES 

NASLOV UČNE URE: Dobrodošli k uram angleščine z učbeniškim kompletom Touchstone 

ZAPOREDNA ŠT. URE: 0/1 DATUM:  RAZRED: 

UČITELJ: 

UČNA GRADIVA IN PRIPOMOČKI: Touchstone 4 - učbeniški komplet, računalnik in zvočniki, interaktivna tabla in drugi didaktični pripomočki po želji 

1. Uvod: Učence pozdravite in se predstavite. Na tablo napišite: My name is ______________. Nato vsakega učenca vprašajte po imenu: What's 

your name? V uvodnih urah angleščine izhajajte iz tega, kar učenci že poznajo. Povedo naj vam, katere besede/fraze poznajo in o katerih 

temah so se pogovarjali pri pouku angleščine v prvem triletju.  

 

2. Predstavitev načina dela, kriterijev in standardov za preverjanje in ocenjevanje znanja: Predstavite svoj način dela pri angleščini ter 

zahteve glede šolskih potrebščin, sodelovanja in domačih nalog. Učencem predstavite tudi predviden načrt preverjanja in ocenjevanja znanja 

ter standarde in kriterije za preverjanje in ocenjevanje znanja.  

 

3. Igra Vislice: Na tablo narišite 10 praznih črtic in padalo z 10 vrvicami ter padalca, za katerega se lahko pošalite, da ste vi. Učencem povejte, 

da se bodo igrali igro Vislice na nekoliko drugačen način ter da morajo ugibati črke skrivnega gesla. Poudarite, da so v geslu samo črke iz 

angleške abecede ter frontalno z razredom ponovite, katerih črk v primerjavi s slovensko abecedo ne bo in katere, ki niso v slovenski abecedi, 

bi lahko prišle v poštev. Dovoljeno je slovensko ali angleško poimenovanje črk. Črke, ki jih učenci uganejo, dopišite na prazne črtice, vsako 

zgrešeno črko pa vpišite na zgornji del padala in za vsako zgrešeno črko zbrišite eno vrvico. Po dobljenem geslu Touchstone učenci ugibajo 

pomen te besede, nato pa jim namignite, naj pomen le-te poiščejo v zgodbi, ki je nekje v učbeniku. Če se učenci ne znajdejo, jih usmerite v 

zgodbo/strip čisto na začetku učbenika. 

 

4. U1 str. 4, 5 – Strip How it all started: Učenci poslušajo in berejo strip How it all started, nato pa skupaj obnovite vsebino stripa. Pri tem lahko 

zastavite naslednja vprašanja: Who's in the story? What happens in the story? Where do you think the children are going? Do you think they'll 

                                                           
1 Črka U se v pripravah nanaša na 'učbenik Touchstone 4' 



find Wicked? Itn. Povejte, da se izlet glavnih junakov tukaj ne konča, ampak da bodo pred vsako učno enoto po podzemnem toboganu prišli v 

drug svet. Skupaj si oglejte, kam pridejo na začetku vsake učne enote (na straneh 7, 35, 65, 93 in 121).  

 

5. U str. 6 – New friends: Učence usmerite na stran 6 v učbeniku, kjer so predstavljeni junaki v učbeniku: čarovnik Wilfred, ki je zelo slaboviden 

in potrebuje pomoč otrok, da bi lahko našel svojega kužka Wickeda, ki se je izgubil v eni od podzemnih votlin, dvojčka Emily in Charlija, njuno 

starejšo sestro Grace in njihovega zelo radovednega mačka Shadowa, ki otrokom, kot že njegovo ime pove, povsod sledi kot senca. 

Predvajajte slušni posnetek 2 in učence spodbudite, naj ob poslušanju zraven berejo. Po poslušanju jim zastavite nekaj vprašanj, npr. What's 

the wizard's name? How old is Grace? How old are Emily and Charlie? Who is Shadow? What is he like? Itn. 

 

6. U str. 6 – Igra vlog: Učenci se razdelijo v skupine po 4 in izmenično odigrajo predstavitev junakov v učbeniku.  

 

7. Predstavitev zgradbe učne enote: S pomočjo predstavljene zgradbe učne enote na primerih iz učne enote 1 učencem predstavite, kaj vse jih 

v eni učni enoti čaka: Učna snov; poglavje, namenjeno utrjevanju obravnavane snovi s pomočjo namizne igre s kocko; utrjevanja jezikovnih 

funkcij z vprašanji in odgovori (Chatterbox) ter seznamom ciljnega besedišča (Treasure stones), tabela s cilji za samoocenjevanje znanja 

(Check back) ter izbirne vsebine kot so dodatno besedišče (Slurp up words), besedilo na temo kulture (Crossing Cultures), besedilo iz drugih 

predmetnih področij (Let's step beyond English), zgodba (Storytime) in strip v nadaljevanjih (Reading for fun). Z učenci si lahko ogledate kazalo 

in jim rečete, naj poiščejo določeno stran v kazalu in učbeniku, v učbeniku lahko prav tako poiščejo določeno sliko, strip ali zgodbo po vaših 

navodilih.  

 

8. Zaključek ure: Za domačo nalogo učencem naročite, naj doma prelistajo učbenik in s pomočjo kazala v učbeniku pregledajo, katere vsebine 

se bodo v tem šolskem letu pri pouku angleščine učili. Skupaj preglejte prvo učno enoto in se pogovorite o tem, da bodo v tej enoti ponovili oz. 

se naučili pozdrave in predstavljanje, števila do 20 in barve.  

Dodatne naloge in dejavnosti: / 

Domača naloga: Pregled obravnavanih vsebin v učbeniku v učnih enotah 2 do 5 

Opombe: 

 

 

 



UNIT 1: HI, THERE! 
 

RAZDELEK A: A birthday party 
VSEBINSKI 

NASLOV 
SKLOPA 

Pozdravi in predstavljanje 

IZOBRAŽEVALNI CILJI 
JEZIKOVNA ZNANJA 
(besedišče in izreka, 

slovnica) 

SPRETNOSTI IN 
PREVLADUJOČE 

DEJAVNOSTI UČENCEV 

VAJE V UČBENIKU, 
DELOVNEM ZVEZKU 
IN DODATNE VAJE 

Učenci se naučijo:  
– vprašati po imenu in se 

predstaviti; 
– nekoga vprašati, koliko je 

star; 
– povedati, koliko so sami 

stari; 
– vprašati in odgovoriti, kako 

se nekdo počuti; 
– vprašati in povedati, od kod 

so; 
– pozdraviti ob različnih delih 

dneva; 
– uporabljati vprašalnici za 

spraševanje po osebi 
(who?) ali stvari (what?); 
 

– uporabljati osebne zaimke 
I, you, he, she, it in they; 

– uporabljati svojilne zaimke 
v pridevniški rabi my, your, 
his, her; 

– uporabljati oblike glagola 
biti. 

 
Medpredmetno povezovanje:  

Besedišče in izreka: 
– osebni podatki; 
– izrazi za predstavitev osebe; 
– počutje; 
– pozdravi; 
– vsakdanji predmeti. 
 
  
Slovnica:  
– glagol biti (trdilna, nikalna, vprašalna 

oblika, kratki odgovori);  
– osebni zaimki I, you, he, she, it, they; 
– svojilni zaimki v pridevniški rabi my, 

your, his, her; 
– vprašalnice s Who (Who's this?), 

What (What's this?, What's your 
name?), How (How are you?, How 
old are you?), Where (Where are you 
from?).  
 

Poslušanje: 
– pogovori in besedila, vezana na pozdrave in 

predstavljanje; 
– besedišče, vezano na pozdrave in 

predstavljanje; 
– pesmi. 

 
Branje: 
– navodila; 
– strip; 
– trditve in vprašanja; 
– poimenovanje besedišča, vezanega na 

pozdrave in predstavljanje; 
– pogovori in besedila, vezana na pozdrave in 

predstavljanje; 
– besedili pesmi; 
– razlage (Remember box, Look). 

 
Govor:  
– igra vlog; 
– predstavitev sebe;  
– predstavitev drugih; 
– spraševanje po osebnih podatkih; 
– navajanje osebnih podatkov; 
– sodelovanje v dialogih in pogovorih; 
– petje pesmi;  

Vaje v UČBENIKU: 
Str. 7 - 15 
 
Vaje v DELOVNEM 
ZVEZKU: 
Str. 4 – 10 
 
DODATNE vaje: 
e-gradiva na spletni 
strani 
 
 
 



- GUM 

- DRU 

- LUM 
 

– zastavljanje vprašanj in odgovori na njih; 
– odgovori na vprašanja učitelja in sošolcev; 
– igra ugibanja; 
– spraševanje po počutju in izražanje počutja. 

 
Pisanje:  
– zapiski; 
– odgovori in rešitve nalog. 
 
Posredovanje: 
– razlaga in povzemanje slišanih in branih 

besedil; 
– pogovor o obravnavanih temah; 
– vključevanje znanj iz drugih predmetov. 
 

Učne oblike:  

- frontalna 

- individualna 

- delo v dvojicah 

- delo v skupinah 

Učne metode: 

- razlaga 

- razgovor 

- demonstracija 

- did. igra 

- delo s slušnim posnetkom  

- delo z besedilom 

- igra vlog 
 

 



DODATNO BESEDIŠČE, STRUKTURE, IZRAZI, KI JIH ŽELIM NAUČITI OZ. JIH ŽELIJO VEDETI UČENCI V TEM RAZDELKU 

 

 

 

 

 

DODATNE DEJAVNOSTI, KI JIH ŽELIM IZVAJATI V TEM RAZDELKU 

 

 

 

 

 

DODATNE PESMI, RIME IN ZGODBE, KI JIH ŽELIM OBRAVNAVATI V TEM RAZDELKU 

 

 

 

 

 

 

  



Unit 1: Hi there! Razdelek: A – A birthday party 

NASLOV UČNE URE: Predstavljanje sebe 

ZAPOREDNA ŠT. URE: 1/1 DATUM:  RAZRED: 

UČITELJ: 

UČNA GRADIVA IN PRIPOMOČKI: Touchstone 4 - učbeniški komplet, računalnik in zvočniki, interaktivna ali bela tabla, (pripomočki za igro vlog: npr. 
trak za lase za Sneguljčico, kapa za palčka, črn plašč za Drakulo, plastični krožnik s papirnato torto ipd.) ter drugi didaktični pripomočki po želji 

9. U str. 7 - Uvodna motivacija - Vstop junakov v svet spoznavanja in rojstnodnevnih praznovanj: Učencem povejte, da so se glavni junaki 

učbenika po toboganu pripeljali v prvo votlino. Na podlagi slike ugibajo, v katero votlino so prišli oz. o čem se bodo učili v prvi enoti. Učenci si 

ogledajo sliko in na njej poiščejo predmete, ki so narisani v spodnjem desnem kotu. Predmete skupaj poimenujte. Sliko lahko uporabite na 

različne načine, npr. da se igrate igro 'I spy with my little eye (something purple/beginning with the letter H)'. 

 

10. U str. 8, nal. 1a – Strip A birthday party: Branje in poslušanje. 

 
11. U str. 9, nal. 1b – Igra vlog: Učenci po vlogah odigrajo zgodbo. Lahko se razdelijo v skupine in najprej sami vadijo igro vlog, nato pa jo odigrajo 

pred tablo. Pri tem lahko uporabljajo različne pripomočke (glej zgoraj). 

 

12. U str. 9, nal. 2 – Pogovor med Sneguljčico in Charlijem: Pogovor najprej poslušajte, nato pa ga učenci v dvojicah odigrajo.  

 

13. U str. 9 – LOOK!: Učencem razložite vlogo LOOK! okvirčkov v učbeniku – le-ti jih usmerjajo v določeno jezikovno strukturo, ki je pomembna za 

tisti del enote. LOOK! okvirčki so vedno zeleni in imajo ikono glave mačka Shadowa. V učbeniku lahko poiščejo še druge LOOK! okvirčke in 

povedo, katero strukturo vsebujejo. LOOK! okvirček na 9. strani učencem pomaga razumeti frazi dvogovora, ki se pojavljata v tem delu. O teh 

frazah se lahko pogovorite in ju po potrebi prevedite.  

 

14. DZ str. 4, nal. 1a – Besede, ki jih že poznam: Učenci v dveh minutah napišejo čim več besed, ki jih poznajo. Besede lahko drug drugemu 

predstavijo.  

 



15. DZ str. 4, nal. 2a – Nove črke: Na tablo s pisanimi črkami napišite nove črke in besede za vsako novo črko. Učenci naj te črke in besede 

prepišejo v zvezek. Nato v delovnem zvezku naredijo nalogo.  

 

16. Zaključek: Učenci stojijo v krogu in si podajajo manjšo mehko žogico ali klopčič volne. Drug drugega sprašujejo po imenu in odgovarjajo (What's 

your name…? – I'm / My name's…).  

Dodatne naloge in dejavnosti: Na začetku šolskega leta lahko izvajate več dejavnosti, pri katerih bolje spoznate učence (t.i. getting to know each other 

activities) npr., Učenci se razvrstijo v vrsto po abecednem redu glede na prvo črko njihovega imena. Svoja imena lahko napišejo na tablo v obliki 

križanke. Lahko se predstavijo tudi tako, da povedo svoje ime in kaj imajo radi, npr. I'm Tina and I like dogs. 

Domača naloga: DZ str. 4, nal. 1b, 2b; str. 5 nal. 3, 4 

Opombe/Evalvacija:  

 

 

 

  



Unit 1: Hi there! Razdelek: A – A birthday party 

NASLOV UČNE URE: Predstavljanje drugih 

ZAPOREDNA ŠT. URE: 1/2 DATUM:  RAZRED: 

UČITELJ: 

UČNA GRADIVA IN PRIPOMOČKI: Touchstone 4 - učbeniški komplet, računalnik in zvočniki, interaktivna ali bela tabla, ter drugi didaktični pripomočki 
po želji 

1. Uvodna motivacija – Ugibanje junakov: Oponašajte nekatere junake iz stripa na strani 8 (npr. I'm hungry and thirsty. / I'm from the Green 

planet. / I'm clumsy. / I'm very strong. / I have a birthday party. ipd.). Učenci ugibajo, katerega junaka oponašate.  

 
2. U str. 10, nal. 3a – Igra vlog: Dialog najprej poslušajte in se pogovorite o njem, nato pa ga učenci v dvojicah odigrajo. 

 

3. U str. 10 – LOOK!: Nekaj učencev vprašajte po imenu njihovih sošolcev/sošolk: What's his name? / What's her name? – bodite pozorni, da vam 

odgovorijo pravilno His name is…, Her name is…. Nato jih vprašajte po starosti sošolcev/sošolk: How old is he? / How old is she?. Ponovno 

bodite pozorni na pravilno uporabo zaimka: He's…, She's…. Oglejte si poudarjene strukture v okvirčku LOOK! in jih po potrebi prevedite. Učenci 

naj povedo še kakšen podoben primer povedi s temi strukturami. 

 

4. U str. 10, nal. 3b – Spraševanje in odgovarjanje: Nalogo najprej demonstrirajte – pokažite primer za Brantleya: What's his name? How old is 

he? (eden izmed učencev odgovori). Nato učence usmerite, da vsak dvakrat sprašuje in dvakrat odgovarja. Pomagajo si z dialogom v LOOK! 

okvirčku.  

 

5. U str. 11, nal. 4 – Pesem: Pesem lahko učenci izvajajo v dvojicah, tako da si stojijo nasproti in izvajajo naslednje gibe:  
Hello. – Učenca si pomahata z levo roko. 
Hello. – Učenca si pomahata z desno roko. 
How are you? – Vpraša prvi učenec drugega in dvigne roki v komolcu in ju obrne v vprašujoč gib. 
I'm fine, thank you. – Odgovori drugi in dvigne palec. 
I'm OK, too. – Reče prvi učenec in prav tako dvigne palec. 
 

            Vlogi zamenjata ob naslednjem petju pesmi. 



 
6. U str. 11 - LOOK!: Z učenci se pogovorite o tem, kaj običajno odgovorimo, če nas nekdo vpraša 'How are you?' Povejte jim še druge možne 

odgovore na to vprašanje, npr. Not bad. /Good. / Okay. / Great. / So-so.  

 

7. Zaključek: Učenci se med predvajanjem glasbe sprehajajo po razredu. Ko ustavite glasbo, vprašajo najbližjega sošolca/sošolko: How are you?. 

Odgovarjajo na različne načine. Dejavnost nekajkrat ponovite.  

 

Dodatne naloge in dejavnosti: / 

Domača naloga: DZ str. 6, 7; nal. 6-8 in/ali prepis okvirčkov LOOK! v učbeniku na strani 9, 10 v zvezek 

Opombe/Evalvacija:  

 

 

 

 

  



Unit 1: Hi there! Razdelek: A – A birthday party 

NASLOV UČNE URE: Spoznavanje drugih 

ZAPOREDNA ŠT. URE: 1/3 DATUM:  RAZRED: 

UČITELJ: 

UČNA GRADIVA IN PRIPOMOČKI: Touchstone 4 - učbeniški komplet, računalnik in zvočniki, interaktivna ali bela tabla, ter drugi didaktični pripomočki 
po želji 

1. Uvodna motivacija – Pogovor o počutju in pesem: Učence vprašajte How are you? in naj vam odgovorijo – spodbujanje jih, da pri tem 

uporabijo različne fraze. Zapojte pesem Hello (U str. 11).  

 
2. U str. 11, nal. 5a – Igra vlog: Dialog najprej poslušajte in se pogovorite o njem, nato pa ga učenci v dvojicah odigrajo. Vlogi naj poskušajo čim 

bolj doživeto zaigrati. Skupaj si oglejte LOOK! okvirček pod dialogom.  

 

3. U str. 12, nal. 5b – Pogovor z risanim junakom: Pogovor najprej prikažite z enim izmed učencev tako, da vi izberete eno osebo in on/a eno, 

nato pa se na podlagi pogovora v nalogi 5a pogovarjajta. Nato učenci v dvojicah izvedejo dialog z izbrano izmišljeno osebo. Vloge lahko večkrat 

zamenjajo.  

 

4. U str. 12, nal. 5c – Ugibanje: Učencem povejte, da ste ena izmed izmišljenih oseb iz naloge 5b. Ugibajo naj, kdo ste. Pri tem naj uporabljajo 

frazo 'Are you…?'. Razložite jim pravila igre – če prvič uganejo, dobijo tri točke, drugič - dve točki, tretjič - eno točko. Nato na podoben način 

izvedejo dejavnost v dvojicah. Pomagajo si s primerom dialoga (Example). Na koncu skupaj ugibajte, katero osebo so si učenci izbrali.  

 

5. U str. 12 – LOOK!: Z učenci se pogovorite o daljši in krajši obliki glagola biti. 

 

6. DZ str. 6, nal. 5 – Dopolnitev pogovora z manjkajočimi besedami 

 
7. DZ str. 9, nal. 14 – Dopolnitev pogovora in igra vlog 

 



8. DZ str. 9, nal. 13 – All about me: Učenci najprej individualno izpolnijo prazna polja, z vašo pomočjo, če je potrebno, nato predstavijo svoje 

podatke drug drugemu oz. celemu razredu. Izpolnjene kartice All about me lahko tudi skopirate in jih pritrdite na steno v razredu. 

 

9. Zaključek: Zapojte pesem Hello.   

 

Dodatne naloge in dejavnosti: / 

Domača naloga: DZ str. 10, nal. 15 in 16 in /ali zapis osnovnih podatkov o sebi v obliki povedi (ime, starost, od kod so) v zvezek 

Opombe/Evalvacija:  

 

 

 

  



Unit 1: Hi there! Razdelek: A – A birthday party 

NASLOV UČNE URE: Pozdravi 

ZAPOREDNA ŠT. URE: 1/4 DATUM:  RAZRED: 

UČITELJ: 

UČNA GRADIVA IN PRIPOMOČKI: Touchstone 4 - učbeniški komplet, računalnik in zvočniki, interaktivna ali bela tabla, kartice z izmišljenimi imeni, 
slikovne kartice za pozdrave ter drugi didaktični pripomočki po želji 

1. Uvodna motivacija – Zabava v Hollywoodu: Učencem dajte na karticah izmišljene osebnosti. Nanje napišite imena, starost in od kod so. Lahko 

uporabite tudi resnične športnike, filmske ali glasbene zvezde (npr, Ed Sheeran, age: 31, From England). Učencem povejte, da so na zabavi v 

Hollywoodu, kjer spoznavajo veliko ljudi. Ko hodijo po razredu, odigrajo dialoge, npr: 

 

A: Hi. 
B: Hello. 
What's your name? 
I'm… And what's your name? 
A: I'm … How old are you? 
B: I'm …. years old. And how old are you? 
A: I'm … years old. Where are you from? 
B: I'm from… And where are you from? 
I'm from… 
A: Nice to meet you. 
B: Nice to meet you. 
 

Dialog lahko projicirate na tablo, da bo učencem v pomoč. Recite jim, da morajo 'spoznati' vsaj 4 nove ljudi. Po odigrani igri vlog naj vam povedo, 

koga vse so spoznali na zabavi.  

 
2. Uvod v pozdrave: Učence vprašajte, katere pozdrave že poznajo za različne dele dneve in za različne ljudi. Kako pozdravijo učitelja in kako 

prijatelja? 

 



3. U str. 12, nal. 6 – Pesem Greetings rap: Pesem se izgovarja ritmično (kot ang. jazz chants). V razredu jo lahko izvedete v obliki dialoga tako, da 

učence razdelite v dve skupini (leva in desna polovica razreda), ena skupina v ritmu izreče prvo poved v vrstici, druga skupina pa drugo poved. 

Zadnjo vrstico kitice vedno izgovarjajo vsi skupaj. Ritem lahko držite s ploskanjem, učencem pa pomagate tako, da nakažete, katera skupina je na 

vrsti za izvajanje. Pesem lahko tudi napišete na tablo tako, da napišete na levo stran povedi, ki jih izreče leva polovica razreda, na desno stran pa 

povedi, ki jih izreče desna polovica razreda. Na sredo table napišete povedi, ki jih izvajajo vsi. Ob izreki pesmi s prstom kažete na povedi na tabli.  

 

4. U str. 13 – Remember Box: Oglejte si razlago pozdravov in se pogovorite o tem, kateri izrazi so zanje novi in katere pogosto uporabljajo. 

 

5. U str. 13, nal. 7 – Utrjevanje pozdravov: Učenci najprej ustno povedo, kateri pozdravi manjkajo, potem pa jih napišejo v zvezek. V dvojicah 

vadijo pozdrave.   

 

6. DZ, str. 7, nal. 9 – Pozdravi: Učenci povežejo slike s pozdravi. V dvojicah lahko vadijo pozdrave tako, da eden izmed učencev pokaže na sliko 

pozdrava, drugi pa pove, kateri pozdrav ustreza tisti sliki.  

 

7. Slikovne kartice - pozdravi: Učencem pokažite delno zakrite slikovne kartice pozdravov, oni pa naj ugibajo, kateri pozdrav prikazujejo. Vašo 

vlogo lahko kasneje prevzamejo učenci, tako da si izberejo eno izmed kartic, jo skrijejo pred sošolci, ki ugibajo, kateri pozdrav prikazuje njihova 

kartica.   

 

8. Zaključek: Zapojte pesem Greetings rap.   

 

Dodatne naloge in dejavnosti: / 

Domača naloga: Prepis in ilustracija pesmi iz učbenika na strani 12 v zvezek 

Opombe/Evalvacija:  

 

 

 

 

 



  



Unit 1: Hi there! Razdelek: A – A birthday party 

NASLOV UČNE URE: Osebni zaimki 

ZAPOREDNA ŠT. URE: 1/5 DATUM:  RAZRED: 

UČITELJ: 

UČNA GRADIVA IN PRIPOMOČKI: Touchstone 4 - učbeniški komplet, računalnik in zvočniki, interaktivna ali bela tabla, slikovne kartice predmetov in 
ljudi ter drugi didaktični pripomočki po želji 

1. Uvodna motivacija - Pesem: Zapojte pesem Greetings rap. 

 
2. Uvod v osebne zaimke: Na tablo napišite he, she, it, they. Vprašajte učence, če poznajo te izraze in kaj pomenijo. Pokažite na nekaj predmetov, 

učencev, učenk, učencev ali predmetov skupaj. Učenci naj povedo, kateri osebni zaimki se nanašajo na določene osebe ali predmete.  

 

3. U str. 14, nal. 8a – Povezovanje zaimkov  

 

4. U str. 14 – LOOK! Skupaj se pogovorite o tem, kaj predstavlja tokratni okvirček LOOK! 

 

5. U str. 14, nal. 8b – Dopolnjevanje zaimkov: Učenci v zvezek napišejo rešitve naloge, nato jih skupaj pregledate. Učenci poskusijo tvoriti povedi 

z danimi zaimki.  

 

6. U str. 15, nal. 9a – What vs Who? Na eno stran table napišite What's this? na drugo pa Who's this?. Nato dajte učencem slikovne kartice in naj 

jih razporedijo na pravilno stran table glede na to, ali je na sliki predmet ali človek. Ko pritrdijo sliko na tablo, zraven povedo pravilno vprašalnico, 

npr. Who's this? Učenci preberejo dialog v učbeniku.  

 

7. U str. 15, nal. 9b – Spraševanje in odgovarjanje: Učenci izmenjaje v dvojicah drug drugega sprašujejo in odgovarjajo.  

 

8. U str 15 – LOOK!: Učenci ugotovijo razliko med krajšo in daljšo obliko glagola biti (is vs 's) in v okvirčku LOOK! na strani 10 poiščejo podobne 

primere. 

 



9. Zaključek: Okrog razreda pritrdite besedne kartice: HE, SHE, IT, THEY. Najbolje je, da vsako kartico pritrdite na drugo steno v razredu. Učencem 

pokažite slikovno kartico (oseba, predmet, množina). Oditi morajo do kartice, ki ustreza dani sliki (npr. slika dečka – HE). Če imate manjšo 

učilnico, lahko učenci samo s prstom pokažejo na besedno kartico z zaimkom, na katerega se nanaša slika. Nato skupaj tvorite poved z danim 

zaimkom.  

 

Dodatne naloge in dejavnosti: / 

Domača naloga: DZ str. 8, nal., 10-12 in/ali prepis okvirčka LOOK! v učbeniku na strani 15 v zvezek  

Opombe/Evalvacija:  

 

 

 

  



RAZDELEK B: Let's count 
VSEBINSKI 

NASLOV 
SKLOPA 

Števila do 20 

IZOBRAŽEVALNI CILJI 
JEZIKOVNA ZNANJA 
(besedišče in izreka, 

slovnica) 

SPRETNOSTI IN 
PREVLADUJOČE 

DEJAVNOSTI UČENCEV 

VAJE V UČBENIKU, 
DELOVNEM ZVEZKU 
IN DODATNE VAJE 

Učenci se naučijo:  
– šteti do 20; 
– vprašati nekoga za 

telefonsko številko; 
– povedati svojo telefonsko 

številko; 
– seštevati in odštevati do 

20; 
– povedati, da je neko število 

večje ali manjše od 
drugega števila; 

– uporabljati oblike glagola 
biti. 

 
Medpredmetno povezovanje:  

- MAT 

- GUM 

Besedišče in izreka: 
– števila 0–20; 
– telefonske številke; 
– matematični izrazi in razmerja plus,  

minus, is, more, less; 
– vsakdanji predmeti. 
  
Slovnica:  
– glagol biti (trdilna, nikalna, 

vprašalna oblika, kratki odgovori);  
– osebni zaimki I, you, he, she, it, 

they; 
– vprašalnice z What (What's nine 

plus eight?);  
– more/less; 
– kratki odgovori. 

Poslušanje: 
– pogovori in besedila, vezana na tematiko števil; 
– besedišče, vezano na tematiko števil; 
– dejstva in trditve; 
– pesem in rima; 
– lomilec jezika; 
– števila; 
– rešitve nalog; 
– pravilna izreka. 

 
Branje: 
– navodila; 
– trditve in vprašanja; 
– poimenovanje besedišča, vezanega na 

tematiko števil; 
– pogovori in besedila, vezana na tematiko števil; 
– besedila pesmi in rime; 
– razlage (Remember box, Look); 
– lomilec jezika; 
– šale. 

 
Govor:  
– igra vlog; 
– sodelovanje v dialogih in pogovorih; 
– petje pesmi; 
– izreka rime;  
– zastavljanje vprašanj in odgovori na njih; 
– odgovori na vprašanja učitelja in sošolcev; 
– igra ugibanja; 

Vaje v UČBENIKU: 
Str. 16 - 19 
 
Vaje v DELOVNEM 
ZVEZKU: 
Str. 11 - 15 
 
DODATNE vaje: 
e-gradiva na spletni 
strani 
 
 



– štetje do 20;  
– uporaba števil v govoru. 
 
Pisanje:  
– zapiski; 
– odgovori in rešitve nalog. 
 
Posredovanje: 
– razlaga in povzemanje slišanih in branih 

besedil; 
– pogovor o obravnavanih temah; 
– vključevanje znanj iz drugih predmetov. 
 

Učne oblike:  

- frontalna 

- individualna 

- delo v dvojicah 

- delo v skupinah 

Učne metode: 

- razlaga 

- razgovor 

- demonstracija 

- did. igra 

- delo s slušnim posnetkom  

- igra vlog 

- problemska metoda 
 

 

DODATNO BESEDIŠČE, STRUKTURE, IZRAZI, KI JIH ŽELIM NAUČITI OZ. JIH ŽELIJO VEDETI UČENCI V TEM RAZDELKU 

 

 

 

 

 



DODATNE DEJAVNOSTI, KI JIH ŽELIM IZVAJATI V TEM RAZDELKU 

 

 

 

 

 

DODATNE PESMI, RIME IN ZGODBE, KI JIH ŽELIM OBRAVNAVATI V TEM RAZDELKU 

 

 

 

 

 

 

 

  



Unit 1: Hi there! Razdelek: B – Let's count 

NASLOV UČNE URE: Števila do 20 

ZAPOREDNA ŠT. URE: 1/6 DATUM:  RAZRED: 

UČITELJ: 

UČNA GRADIVA IN PRIPOMOČKI: Touchstone 4 - učbeniški komplet, računalnik in zvočniki, interaktivna ali bela tabla, ter drugi didaktični pripomočki 
po želji 

1. Uvodna motivacija - Pesem: Zapojte pesem Greetings rap. 

 
2. U str. 16, nal. 1 – Pesem Hey, hey, hey: Pesem najprej poslušajte in se pogovorite o njej. Učenci naj se postopoma pridružijo s petjem.  

 
3. U str. 16, nal. 2 – Poslušanje in ponovitev številk Remember BOX: Usmerite pozornost učencev v zapis številk in v pripono 'teen'.  

 
4. U str. 16, nal. 3 – Števila do 20: Učenci preberejo številke. Nato se lahko igrate igro ugibanja. Eden izmed učencev pove barvo številke (npr. It's 

green), ostali pa ugibajo, katera je. V dvojicah preverijo znanje številk tako, da eden izmed učencev s prstom pokaže na določeno številko v 

učbeniku, drugi pa jo poimenuje, nato zamenjata vlogi.  

 
5. Štetje stvari v razredu: Učenci naj preštejejo svinčnike v puščici, zvezke v torbi, plakate na steni, luči… 

 

6. U str. 17, nal. 4a – Slušna naloga s telefonskimi številkami: Učenci pred poslušanjem posnetka opišejo sliko in poskušajo na podlagi slike 

ugotoviti vsebino slušnega posnetka. Posnetek poslušajte dvakrat. Med poslušanjem učenci v zvezek napišejo telefonske številke. Po poslušanju 

naj učenci napišejo številke na tablo, da preverite pravilno zaporedje številk.  

 

7. U str. 17, nal. 4b – Spraševanje sošolcev o telefonskih številkah. Pred izvajanjem naloge nekaj učencev vprašajte o telefonskih številkah z 

uporabo fraze: What's your phone number? – številke si lahko tudi izmislijo. Ostali sošolci si številke napišejo v zvezek. Opozorite jih na 

izgovorjavo dveh številk skupaj (npr. double three) in na izgovorjavo številke 0 pri telefonskih številkah (oh). Skupaj preberite telefonsko številko v 

okvirčku LOOK! Nato v zvezek napišejo tri imena sošolcev/sošolk in jih vprašajo o njihovi telefonski številki ter jih napišejo v zvezek. Številke si 

lahko učenci tudi izmislijo.  



 

8. DZ str. 13, nal. 6a, 6b – Sneguljčičina telefonska številka: Učenci na podlagi kod ugotovijo telefonsko številko Sneguljčice, nato pa na podlagi 

danih kod sami sestavijo številko v nalogi 6b. Sošolec/sošolka mora kodo razvozlati in jo napisati s številkami. 

 

9.  DZ str. 12, nal. 5 – Sudoku: Z učenci ponovite pravila sudokuja (vsaka številka je lahko napisana samo enkrat v vrstici, stolpcu, in kvadratu). 

Učenci individualno ali v dvojicah poskušajo rešiti sudokuje.  

 

10.  Zaključek: Zapojte pesem Hey, hey, hey na strani 16.   

 

Dodatne naloge in dejavnosti: / 

Domača naloga: DZ str. 11, nal. 1-3 in/ali prepis okvirčka LOOK! v učbeniku na strani 16 v zvezek  

Opombe/Evalvacija:  

 

 

 

  



Unit 1: Hi there! Razdelek: B – Let's count 

NASLOV UČNE URE: Seštevanje in odštevanje do 20 

ZAPOREDNA ŠT. URE: 1/7 DATUM:  RAZRED: 

UČITELJ: 

UČNA GRADIVA IN PRIPOMOČKI: Touchstone 4 - učbeniški komplet, računalnik in zvočniki, interaktivna ali bela tabla, slikovne kartice števil ter drugi 
didaktični pripomočki po želji 

1. Uvodna motivacija - Pesem: Zapojte pesem Hey, hey, hey ali Greetings rap. Učenci lahko glasujejo, katera jim je ljubša in zapojete tisto, ki dobi 

več glasov.  

 
2. Ponovitev števil: Igrajte se igro, kjer prvi učenec reče eno, dve ali tri številke po vrsti od številke ena naprej, naslednji učenec nadaljuje in izreče 

naslednjo eno, dve ali tri številke, npr. prvi učenec reče one, two, naslednji reče three, tretji nadaljuje four, five, six in tako naprej do dvajset. Vsak 

izmed učencev se sam odloči, koliko številk bo povedal, ne sme pa jih več kot tri. Pri naslednji dejavnosti ponovitve števil na tablo napišite ali 

pritrdite nekaj slikovnih kartic števil do 20, učenci pa ugibajo, katere manjkajo. 

 

3. U str. 17, nal. 5a – Igra vlog: Poslušajte pogovor med Charliejem in Emily in si oglejte okvirček LOOK!. Učenci zaigrajo pogovor v dvojicah.   

 

4. U str. 17, nal. 5b– Računi: Na tablo napišite nekaj računov seštevanja in odštevanja do 20 in jih skupaj preberite. Nato učenci v dvojicah drug 

drugega sprašujejo račune v nalogi v učbeniku – izmenično vsak enkrat sprašuje in enkrat odgovarja.  

 
5. U str. 18, nal. 5c – Pisanje računov na hrbet  

 

6. U str. 18, nal. 6 – Matematične uganke: Učenci v dvojicah preberejo uganke in jih rešijo. Skupaj preverite rezultate.  

 

7. DZ str. 15, nal. 9a, 9b – Matematične uganke: Učenci rešijo še uganke v delovnem zvezku in individualno ali v dvojicah sestavijo matematično 

uganko za sošolca/sošolce, ki jo reši.  

 



8. Zaključek: U str. 18 – Miles of Smiles: Preberite šali in preverite njuno razumevanje. Vprašajte učence, katera šala jim je bolj smešna.  

Dodatne naloge in dejavnosti: Učenci poskusijo prikazati številke s prsti, rokami ali telesi (v manjših skupinah), ostali učenci pa ugibajo, katero število 

prikazujejo.  

Domača naloga: DZ str. 12, nal. 4; str. 13, nal. 7 in /ali učenci z besedami v zvezek napišejo 5 računov seštevanja in odštevanja do 20 za sošolce (npr. 

five plus six is…) 

Opombe/Evalvacija:  

 

 

 

 

  



Unit 1: Hi there! Razdelek: B – Let's count 

NASLOV UČNE URE: Ugibanje števil 

ZAPOREDNA ŠT. URE: 1/8 DATUM:  RAZRED: 

UČITELJ: 

UČNA GRADIVA IN PRIPOMOČKI: Touchstone 4 - učbeniški komplet, računalnik in zvočniki, interaktivna ali bela tabla, ter drugi didaktični pripomočki 
po želji 

1. Uvodna motivacija – Matematična uganka: Učencem zastavite uganko - s koliko različnimi računi seštevanja in odštevanja lahko dobijo število 
10 (ali katero drugo število, ki ga določite vi) kot rezultat? Delajo lahko v manjših skupinah.  

 

2. U str. 18, nal. 7 – Poslušanje rime: Rimo lahko tudi prikažete z gibi ali jo uporabite kot izštevanko.  

 
3. U str. 19, nal. 8a – Igra vlog: Poslušajte dialog. Učenci naj poskusijo uganiti pomen besed 'more' in less'. Nato učenci pogovor v dvojicah 

zaigrajo. Lahko se poskusijo vživeti v lik Drakule in Sneguljčice in ga čim bolj doživeto zaigrati.  

 

4. U str. 19, nal. 8b – Spraševanje in odgovarjanje- ugibanje številk 

 
5. U str. 19 – Lomilec jezika: Učenci najprej počasi, nato pa čim hitreje izgovorijo poved.   

 

6. U str. 19 – Miles of Smiles: Skupaj preberite šalo in jo po potrebi razložite.  

 

7. DZ str. 15, nal. 10 – Manjkajoče številke: Učenci poskusijo ugotoviti manjkajoče številke, ki jih pripeljejo do danih rezultatov. Če želijo, lahko v 

manjših skupinah sestavijo podobno nalogo za svoje sošolce.  

 

8. Zaključek: Rimo One, two, three, four odigrajte tako, da gre eden izmed učencev ven, in potrka na vrata, učenci v razredu povedo prve tri vrstice 

rime, učenec, ki je bil zunaj, pa pove zadnjo vrstico (Sorry, I'm a little late.).  

Dodatne naloge in dejavnosti: IGRA S KOCKAMI: Za to aktivnost potrebujemo kocke – za vsako skupino učencev eno. Učenci v skupinah po tri ali štiri 
mečejo kocko. Vsak jo vrže 3x in sešteje številke, ki jih je dobil. Tisti, ki dobi največje število, si pridobi točko.  



 

Domača naloga: DZ str. 14, nal. 8 

Opombe/Evalvacija:  

 

 

  



RAZDELEK C: Colourful world 
VSEBINSKI 

NASLOV 
SKLOPA 

Barve 

IZOBRAŽEVALNI CILJI 
JEZIKOVNA ZNANJA 
(besedišče in izreka, 

slovnica) 

SPRETNOSTI IN 
PREVLADUJOČE 

DEJAVNOSTI UČENCEV 

VAJE V UČBENIKU, 
DELOVNEM ZVEZKU 
IN DODATNE VAJE 

Učenci se naučijo:  
– našteti barve; 
– nekoga vprašati, katera je 

njegova/njena najljubša 
barva; 

– izraziti svojo najljubšo 
barvo; 

– povedati, kakšne barve je 
nekaj. 

– uporabljati oblike glagola 
biti. 

 
Medpredmetno povezovanje:  

- LUM 

- GUM 

- ŠPO 

Besedišče in izreka: 
– barve; 
– vsakdanji predmeti. 
 
Slovnica:  
– glagol biti (trdilna, nikalna, vprašalna 

oblika, kratki odgovori);  
– osebni zaimki I, you, he, she, it, they; 
– vprašalnice z What (What colour is 

this?, What's your favourite colour?, 
What is red?);  

– kratki odgovori. 

Poslušanje: 
– pogovori in besedila, vezana na tematiko 

barv; 
– besedišče, vezano na tematiko barv; 
– dejstva in trditve; 
– pesem in rima; 
– rešitve nalog; 
– pravilna izreka. 

 
Branje: 
– navodila; 
– trditve in vprašanja; 
– poimenovanje besedišča, vezanega na 

tematiko barv; 
– pogovori in besedila, vezana na tematiko 

barv; 
– besedila pesmi in rime; 
– razlage (Remember box, Look); 
– šala. 

 
Govor:  
– igra vlog; 
– sodelovanje v dialogih in pogovorih; 
– petje pesmi; 
– izreka rime;  
– zastavljanje vprašanj in odgovori na njih; 
– odgovori na vprašanja učitelja in sošolcev; 
– igra ugibanja; 
– razredna raziskava; 

Vaje v UČBENIKU: 
Str. 20 - 25 
 
Vaje v DELOVNEM 
ZVEZKU: 
Str. 16 - 21 
 
DODATNE vaje: 
e-gradiva na spletni 
strani 
 
 



– opis barve predmetov; 
– govor o svoji najljubši barvi.  
 
Pisanje:  
– zapiski; 
– odgovori in rešitve nalog; 
– elektronsko sporočilo;  
– zgodba po igri s kocko. 
 
Posredovanje: 
– razlaga in povzemanje slišanih in branih 

besedil; 
– pogovor o obravnavanih temah; 
– vključevanje znanj iz drugih predmetov. 
 

Učne oblike:  

- frontalna 

- individualna 

- delo v dvojicah 
- delo v skupinah 

Učne metode: 

- razlaga 

- razgovor 

- demonstracija 

- did. igra 

- delo s slušnim posnetkom  

- delo z besedilom 

- igra vlog 
 

 



DODATNO BESEDIŠČE, STRUKTURE, IZRAZI, KI JIH ŽELIM NAUČITI OZ. JIH ŽELIJO VEDETI UČENCI V TEM RAZDELKU 

 

 

 

 

 

DODATNE DEJAVNOSTI, KI JIH ŽELIM IZVAJATI V TEM RAZDELKU 

 

 

 

 

 

DODATNE PESMI, RIME IN ZGODBE, KI JIH ŽELIM OBRAVNAVATI V TEM RAZDELKU 

 

 

 

 

 

 

 

  



Unit 1: Hi there! Razdelek: C – Colourful world 

NASLOV UČNE URE: Barve 

ZAPOREDNA ŠT. URE: 1/9 DATUM:  RAZRED: 

UČITELJ: 

UČNA GRADIVA IN PRIPOMOČKI: Touchstone 4 - učbeniški komplet, računalnik in zvočniki, interaktivna ali bela tabla, slikovne kartice barv ter drugi 
didaktični pripomočki po želji 

1. Uvodna motivacija – Igra spomin: Na tabli se igrajte igro spomin s slikovnimi karticami (barve). 10 kartic pritrdite z magneti na tablo tako, da 
učenci ne bodo videli, kaj prikazujejo. Kartice oštevilčite tako, da pod njimi napišite številke. Razred razdelite na dve polovici. Z izštevanko One, 
two, three four – Who is knocking izžrebajte, katera polovica razreda prične z ugibanjem. Učencem povejte, da so na karticah barve in da morajo 
poiskati pare. Prva skupina začne z ugibanjem, npr. Number 3 is red and number 6 is red. Učitelj obrne kartici in pokaže, katere barve so na 
karticah. Če učenci dobijo par, dobijo točko. Zmaga skupina, ki odkrije več parov.  

 
2. U str. 20, nal. 1a – Zgodba Shadow's day: Učenci poskušajo ugotoviti, kaj se je zgodilo mačku Shadowu tako, da si ogledajo slike zgodbe in jih 

opišejo. Zgodbo lahko učencem doživeto pripovedujete, s pomočjo slik, nato pa jo učenci poslušajo. Ob drugem poslušanju odgovorijo na 
vprašanja na koncu besedila. Zgodbo lahko tudi skupaj spremenite (npr. druge jedi oz. predmeti in posledično druge barve, drugi deli telesa, 
druge živali).  
 

3. U str. 21, nal. 1b – Povezovanje barv z deli telesa: Učenci ustno povežejo barve z deli telesa. Pomagajo si z besedilom. Pri pouku (če je čas) 

ali za domačo nalogo pravilne povedi prepišejo v zvezek.  

 
4. U str. 21, nal. 2 – Poslušanje in kazanje barv: Učenci poslušajo barve in jih pokažejo v učbeniku. Svoje barvice zložijo na mizo v istem vrstnem 

redu, kot so na sliki. Dajajte jim navodila, npr. Show me your pink coloured pencil. Učenci dvignejo v zrak barvico prave barve.  

 

5. DZ str. 18, nal. 4 – Spraševanje in odgovarjanje - barvni narek  

 

6. U str. 21, nal. 3 – Igra vlog: Učenci poslušajo in odigrajo dialog med Sneguljčico in Shadowom.  

 

7. U str. 21 – Remember BOX: Z učenci se pogovorite o tem, kako nekoga vprašamo po njegovi/njeni najljubši barvi in kako na to odgovorimo.  



 
8. U str. 22, nal. 4 in DZ str. 126, nal. 4 – Razredna raziskava: Učenci pet sošolcev/sošolk vprašajo o najljubših barvah in odgovore zapišejo v 

delovni zvezek. Po končani dejavnosti poročajo najljubše barve svojih sošolcev/sošolk.  

 
9.  Zaključek: Na tablo razporedite slikovne kartice z barvami. Vsak učenec naj vam pove svojo najljubšo barvo – poleg slikovne kartice z isto barvo 

dodajte križec. Po končani dejavnosti ugotovite, katera je najljubša barva razreda.   

Dodatne naloge in dejavnosti: Učencem preberite zgodbo Brown Bear, Brown Bear, What Do You See? avtorjev Billa Martina Jr in Erica Carla.  

Domača naloga: DZ str. 16, 17, nal. 1-3  

Opombe/Evalvacija:  

 

 

 

 

  



Unit 1: Hi there! Razdelek: C – Colourful world 

NASLOV UČNE URE: Kakšne barve je nekaj 

ZAPOREDNA ŠT. URE: 1/10 DATUM:  RAZRED: 

UČITELJ: 

UČNA GRADIVA IN PRIPOMOČKI: Touchstone 4 - učbeniški komplet, računalnik in zvočniki, interaktivna ali bela tabla, slikovne kartice barv ter drugi 
didaktični pripomočki po želji 

1. Uvodna motivacija – Narek z barvami: Učenci vzamejo barvice in jih položijo na mizo. Najprej jim narekujte vrstni red barvic, ki ga morajo 
položiti na mizo pred sabo. Nato vašo vlogo prevzamejo drugi učenci. Dejavnost lahko izvajajo učenci tudi v dvojicah.  

 
2. U str. 22, nal. 5 – Ugibanje barve: Učenci najprej ugibajo vašo najljubšo barvo tako, da vas sprašujejo: Is it red? Nato ugibajo najljubšo barvo 

mačka Shadowa (barva je lahko npr. yellow, ker je sir rumene barve). Nato v dvojicah ugibajo najljubšo barvo drug drugega. Pomagajo si z 

vprašanjem, ki je napisan kot primer. 

 

3. U str. 22, nal. 6 – Pesem If you're wearing: Pred poslušanjem pesmi utrdite navodila, ki so v besedilu pesmi. Med poslušanjem morajo učenci 

izvesti navodila v pesmi. Postopoma se priključijo s petjem. Izraze lahko utrjujete tako, da vi izrečete barvo, učenci pa navodilo iz pesmi, npr., Red 

– shake your head. Učenci naj v pesmi poiščejo rime. Skupaj lahko poiščete še druge rime na barve (npr. red – bed) in preoblikujete pesem v 

druga navodila, npr. If you're wearing red, jump on your bed.  

 

4. U str. 23, nal. 7 – Poimenovanje barve besed: Pri tej nalogi bodite pozorni, da učenci vedo, kaj morajo narediti – poimenovati morajo barvo, ne 

besede, npr., prva beseda je green, naslednja red itn. Dejavnost nam pokaže, kako možgani procesirajo informacije. Več o t.i. 'Stroop učinku' si 

lahko preberete tu: https://lesley.edu/article/what-the-stroop-effect-reveals-about-our-minds   

 

5. U str. 23, nal. 8 – Spraševanje in odgovarjanje: Učenci delajo v dvojicah. Eden izmed njiju izbere eno izmed barv v nalogi 7 in nanjo pokaže s 

prstom. Drugi ugiba, katero barvo kaže prvi s prstom in pri tem ne sme gledati v učbenik. Pri tvorjenju pogovora si pomagata z Remember BOX 

okvirčkom ob nalogi. 

 

https://lesley.edu/article/what-the-stroop-effect-reveals-about-our-minds


6. U str. 23, nal. 9 – Opis slike: Učencem dajte na voljo eno minuto, da si sliko čim bolje ogledajo, predvsem naj bodo pozorni na barve. Nato 

zaprejo učbenike, vi pa jih sprašujete po barvi določenih stvari na sliki, npr. 

 

Is Dracula’s hair black?  

Is Snow White’s coat yellow?  

Is Grace’s hair brown? 

Is Charlie’s shirt green? 

Is the dwarf’s shoe red? 

What colour is Dracula’s coat? Itn. 

 

7. DZ str. 20, nal. 7 – Iskanje razlik med slikama: Učenci v dvojicah poiščejo razlike in jih napišejo v obliki krajših fraz. Pri iskanju besed si lahko 

pomagajo s slovarjem.   

 
8. Zaključek: Zapojte in pokažite pesem If you're wearing.  

Dodatne naloge in dejavnosti:  

Domača naloga: DZ str. 19, nal. 5, 6a, 6b 

Opombe/Evalvacija:  

 

 

 

  



Unit 1: Hi there! Razdelek: C – Colourful world 

NASLOV UČNE URE: Pisanje elektronskega sporočila  

ZAPOREDNA ŠT. URE: 1/11 DATUM:  RAZRED: 

UČITELJ: 

UČNA GRADIVA IN PRIPOMOČKI: Touchstone 4 - učbeniški komplet, računalnik in zvočniki, interaktivna ali bela tabla, slikovne kartice barv ter drugi 
didaktični pripomočki po želji 

1. Uvodna motivacija – Ugibanje barv: Učenci zaprejo oči in položijo glavo na šolsko klop. Sprašujte jih: What colour is Jani's T-shirt? What colour 
is the vehicle on the front page of Touchstone? What colour is Ema's exercise book? Ipd. Učenci skušajo pravilno ugotoviti barvo naštetih 
predmetov. Tisti, ki ugane, lahko postavi naslednje vprašanje.   

 

2. U str. 24, nal. 10 – Pesem: Poslušajte pesem. Z učenci se pogovorite o njeni vsebini in poiščite rime. Poiščite še druge predmete, ki so rdeče, 

bele, rumene in zelene barve.  

 

3. U str. 24 – LOOK!: Učenci naj ugibajo, kaj je razlika med 'is' in 'are' in kako bi ti dve povedi prevedli v slovenščino.  

 

4. U str. 24 – Miles of Smiles 

 

5. U str. 24, nal. 11 – Pisanje sporočila: Preberite elektronsko sporočilo, pogovorite se o strukturi pisanja sporočila ali pisma (kaj napišemo na 

začetek, kako zaključimo sporočilo). Učenci v zvezek napišejo odgovor na sporočilo. Pri pisanju si pomagajo z vzorcem sporočila v učbeniku.  

 

6. U str. 25, nal. 12a, 12b – Igra s kocko I'm a dwarf: Učenci mečejo kocko in sestavijo svojo zgodbo. V zvezek si najprej samo zabeležijo 

odgovore, npr. 5 – red, nato pa jo v razredu ali za domačo nalogo v celoti prepišejo.  

 

7. Zaključek: Učenci preberejo svoje zgodbe o škratu.  

Dodatne naloge in dejavnosti:  



Domača naloga: DZ str. 21, nal. 8a, 8b, 8c 

Opombe/Evalvacija:  

 

 

 

 

 

  



RAZDELEK D: Revision 
VSEBINSKI 

NASLOV 
SKLOPA 

Utrjevanje znanja 

IZOBRAŽEVALNI CILJI 
JEZIKOVNA ZNANJA 
(besedišče in izreka, 

slovnica) 

SPRETNOSTI IN 
PREVLADUJOČE 

DEJAVNOSTI UČENCEV 

VAJE V UČBENIKU, 
DELOVNEM ZVEZKU 
IN DODATNE VAJE 

Učenci:  

- s pomočjo didaktične 
namizne igre utrdijo 
besedišče in jezikovne 
strukture učne enote 1; 

- povežejo vprašanja z 
odgovori in te pogovore 
vadijo v dvojicah; 

- ponovijo sporočilne 
namene; 

- s pomočjo nabora ciljnega 
besedišča vadijo učenje 
učenja ter spoznavajo in 
preizkušajo strategije za 
učenje novih besed. 

 
 

Besedišče in izreka: 
– osebni podatki; 
– izrazi za predstavitev osebe; 
– pozdravi; 
– počutje; 
– števila 0–20; 
– telefonske številke; 
– matematični izrazi in razmerja plus,  

minus, is, more, less 
– barve; 
– vsakdanji predmeti; 
 
Slovnica: 
– glagol biti (trdilna, nikalna, vprašalna 

oblika, kratki odgovori);  
– osebni zaimki I, you, he, she, it, they; 
– svojilni zaimki v pridevniški rabi my, 

your, his, her; 
– vprašalnice s Who (Who's this?), 

What (What's this?, What's nine plus 
eight?, What colour is this?, What's 
your favourite colour?, What is red?), 
How (How are you?, How old are 
you?), Where are you from?);  

– more/less; 
– kratki odgovori. 

Poslušanje: 

– rešitve nalog. 
 

Branje: 

– navodila; 

– trditve, vprašanja in odgovori; 

– ciljno besedišče. 
 
Govor:  
– zastavljanje vprašanj in odgovori na njih; 
– sodelovanje v dialogih in pogovorih. 

 
Posredovanje: 
– pogovor o obravnavanih temah; 
– pogovor o učenju učenja; 
– vključevanje znanj iz drugih predmetov. 

 
 

Vaje v UČBENIKU: 
Namizna 
igra/Boardgame: str. 26 
 
Chatterbox: str. 27, nal. 
1-3 
 
Ciljno znanje in 
strategije 
učenja/Treasure 
stones: str. 28 
 
Vaje v DELOVNEM 
ZVEZKU: 
Str. 22 – 24, nal. 1 – 4 
 
 
 



Učne oblike:  

- frontalna 

- individualna 

- delo v dvojicah 

- delo v skupinah 

Učne metode: 

- razlaga 

- razgovor 

- did. igra 

- delo s slušnim posnetkom  

- igra vlog 
 

 

  



Unit 1: Hi there! Razdelek D Revision 

NASLOV UČNE URE: Utrjevanje znanja učne enote 1 

ZAPOREDNA ŠT. URE: 1/12 DATUM:  RAZRED: 

UČITELJ: 

UČNA GRADIVA IN PRIPOMOČKI: Touchstone 4 - učbeniški komplet, računalnik in zvočniki, interaktivna ali bela tabla, A4 listi, barvice, flomastri, kocke, 
(kuverte) 

1. Razgovor o učni enoti 1: Z učenci se pogovorite o tem, kaj vse so se v učni enoti 1 naučili. 

 

2. U str. 27, nal. 1 - Ponovitev jezikovnih funkcij: Učenci v zvezek na kratko napišejo rešitve, lahko pa nalogo učencem skopirate in vprašanja in 

odgovore povežejo na listu, ki ga pritrdijo v zvezek. Iz vprašanj in odgovorov se lahko naredi igra spomin, ki jo učenci igrajo tako, da iščejo pare 

med vprašanji in odgovori.  

 

3. U str. 27, nal. 2 - Preverjanje rešitev in poprava napak: Učenci poslušajo rešitve in preverijo, če so pravilno povezali vprašanja in odgovore v 1. 

nalogi. Med poslušanjem ustavite posnetek in učence vprašajte, kateri odgovor sledi.   

 

4. U str. 27, nal. 3 - Igra vlog: Učenci vadijo dialoge iz prve naloge v dvojicah tako, da eden izmed njiju zastavi vprašanje, drugi pa odgovori. Pri 

tem se lahko vživijo v vlogi Charlija, ki sprašuje in Drakule, ki odgovarja. Nato vlogi zamenjata.   

 

5. U str. 28 Treasure stones -  Pregled ciljnega besedišča in aktivnosti na temo učenja učenja: Učenci v dvojicah naredijo naloge od 1 do 5. 

Pri 6. nalogi izberejo prbl. 10 besed, ki so se jih najtežje naučili in iz njih naredijo pare besednih  kartic (beseda – risba oz. beseda – beseda). 

Kartice lahko uporabijo za igranje spomina, za spraševanje drug drugega, za ugibanje, katero kartico ima sošolec ipd. Besedne kartice lahko 

izdelate pri vsaki enoti in jih shranite v podpisanih kuvertah v škatli v razredu ter jih uporabljate večkrat med šolskim letom za ponovitev besedišča 

različnih enot.  

 

6. DZ str. 23, nal. 3 in str. 24, nal. 4 - Utrjevanje znanja  

 



7. Zaključek učne ure - U str. 26 Namizna igra: Učenci v manjših skupinah izvedejo namizno igro in poimenujejo slike oz. odgovorijo na vprašanja. 

Dodatne naloge in dejavnosti: / 

Domača naloga: DZ str. 22, nal. 1, 2 in/ali U str. 27, nal. 1 – prepis vprašanj in pripadajočih odgovorov v zvezek 

Opombe/Evalvacija ure: 

 

  

 

  



RAZDELEK E: Check back 
VSEBINSKI 

NASLOV 
SKLOPA 

Samoevalvacija znanja 

IZOBRAŽEVALNI CILJI 
JEZIKOVNA ZNANJA 
(besedišče in izreka, 

slovnica) 

SPRETNOSTI IN 
PREVLADUJOČE 

DEJAVNOSTI UČENCEV 

VAJE V UČBENIKU, 
DELOVNEM ZVEZKU 
IN DODATNE VAJE 

Učenci:  

- s pomočjo navedenih ciljev 
preverijo, kaj naj bi znali ob 
koncu učne enote; 

- s pomočjo navedenih ciljev 
ocenijo svoje znanje. 

 
 

Besedišče in izreka: 
– osebni podatki; 
– izrazi za predstavitev osebe; 
– pozdravi; 
– počutje; 
– števila 0–20; 
– telefonske številke; 
– matematični izrazi in razmerja plus,  

minus, is, more, less 
– barve; 
– vsakdanji predmeti; 
 
Slovnica: 
– glagol biti (trdilna, nikalna, vprašalna 

oblika, kratki odgovori);  
– osebni zaimki I, you, he, she, it, they; 
– svojilni zaimki v pridevniški rabi my, 

your, his, her; 
– vprašalnice s Who (Who's this?), 

What (What's this?, What's nine plus 
eight?, What colour is this?, What's 
your favourite colour?, What is red?), 
How (How are you?, How old are 
you?), Where are you from?);  

– more/less; 
– kratki odgovori. 

Branje: 

– Cilji enote.  
 
Samoevalvacija znanja učne enote 1 
 
Posredovanje: 
– pogovor o obravnavanih temah; 
– pogovor o naučenem; 
– načrtovanje in evalvacija lastnih procesov 

učenja. 
 
 

Vaje v UČBENIKU: 
Str. 29 
 
Vaje v DELOVNEM 
ZVEZKU: 
Str. 24, nal. 5 
Mini projekt, str. 25 
 
 



Učne oblike:  

- frontalna 

- individualna 

- delo v dvojicah 

Učne metode: 

- samovrednotenje znanja 

- risanje. 
 

 

 

Unit 1: Hi there! Razdelek E Check back 

NASLOV UČNE URE: Samoevalvacija znanja, mini projekt 

ZAPOREDNA ŠT. URE: 1/13 DATUM:  RAZRED: 

UČITELJ: 

UČNA GRADIVA IN PRIPOMOČKI: Touchstone 4 - učbeniški komplet, računalnik in zvočniki, interaktivna ali bela tabla, A4 listi, barvice, flomastri 

1. Uvodna motivacija – Kazanje s palcem znanje učnih ciljev: Vprašajte učence, kako dobro znajo določene cilje, ki so napisani v učbeniku na 

strani 29. S palcem pokažejo, kako dobro menijo, da znajo določen cilj (palec navzgor – dobro, palec naravnost – delno/srednje dobro, palec 

navzdol – slabo).  

 

2. U str. 29 - Check back: Učencem skopirajte razpredelnice s cilji in jim naročite, naj si jih zalepijo v zvezek. Nato jih vodite skozi posamezne cilje, 

učenci pa s kljukico zase ocenijo, kako dobro ta cilj obvladajo. Če določen cilj obvladajo samo delno ali ga ne obvladajo, si še enkrat ogledajo 

stran v učbeniku, kjer se določen cilj uvaja in utrjuje.  

 

3. DZ str. 24, nal. 5 - Pisanje besed na magične kamenčke: Učenci iz prve enote izberejo enajst besed, ki se jih bodo zapomnili in jih napišejo na 

magične kamenčke. V dvojicah drug drugemu pokažejo, katere besede so napisali. Kamenčke lahko kasneje pokrijejo in se poskušajo spomniti, 

kaj so napisali nanje.  

 



4. DZ str. 25  Mini projekt – izdelava kartice z imenom v obliki šotora: Učenci po navodilih izdelajo kartico s svojim imenom. Kartico lahko 

predstavijo ostalim sošolcem. Kartico naj imajo na mizi vsako učno uro, da si boste lažje zapomnili njihova imena.  

Dodatne naloge in dejavnosti: / 

Domača naloga: Učenci doma do konca okrasijo svoje kartice z imeni. 

Opombe/evalvacija ure: 

 

  

 

 

  



NEOBVEZNE VSEBINE 

RAZDELEK F: Slurp up words: Art 
VSEBINSKI 

NASLOV 
SKLOPA 

Besedišče povezano z likovno umetnostjo 

IZOBRAŽEVALNI CILJI 
JEZIKOVNA ZNANJA 
(besedišče in izreka, 

slovnica) 

SPRETNOSTI IN 
PREVLADUJOČE 

DEJAVNOSTI UČENCEV 

VAJE V UČBENIKU, 
DELOVNEM ZVEZKU 
IN DODATNE VAJE 

Učenci:  

- nadgradijo besedišče na 
temo likovne umetnosti; 

- se pogovarjajo o sliki; 

- narišejo sliko in se 
pogovarjajo o njenih 
barvah.  

 
Medpredmetno povezovanje:  

- LUM 
 

Besedišče in izreka: 
– pripomočki za likovno ustvarjanje. 

 
Slovnica:  
– glagol biti (trdilna, nikalna, 

vprašalna oblika, kratki odgovori);  
– vprašalnica What (What colour 

is…?). 
 

Poslušanje: 

– besedišče, povezano z likovno umetnostjo. 
 

Branje: 

– navodila; 

– vprašanja; 

– poimenovanje besedišča, vezanega na 
tematiko likovne umetnosti. 
 

Govor:  

– sodelovanje v dialogih in pogovorih; 

– odgovori na vprašanja. 
 
Posredovanje: 
– pogovor o pripomočkih za likovno ustvarjanje; 
– vključevanje znanj iz drugih predmetov. 
 

Vaje v UČBENIKU: 
Str. 30, 1-3 
 
DODATNE vaje: 
e-gradiva na spletni 
strani 
 
 

Učne oblike:  

- frontalna 

- individualna 

- delo v dvojicah 

Učne metode: 

- Razlaga 

- razgovor 

- risanje. 
 

 

  



NEOBVEZNE VSEBINE 

RAZDELEK 
G – Crossing cultures:  

Birthday celebrations around the world 

VSEBINSKI 
NASLOV 
SKLOPA 

Praznovanje rojstnega dne 

IZOBRAŽEVALNI CILJI 
JEZIKOVNA ZNANJA 
(besedišče in izreka, 

slovnica) 

SPRETNOSTI IN 
PREVLADUJOČE 

DEJAVNOSTI UČENCEV 

VAJE V UČBENIKU, 
DELOVNEM ZVEZKU 
IN DODATNE VAJE 

Učenci:  

- berejo in poslušajo 
besedilo; 

- izkažejo razumevanje 
besedila z opredelitvijo, ali 
so trditve resnične ali 
napačne; 

- dopolnijo informacije v 
razpredelnici glede na 
prebrano besedilo. 

 
Medpredmetno povezovanje: 

- DRU 

Besedišče in izreka: 
– dejavnosti povezane s 

praznovanjem rojstnega dne v 
različnih delih sveta. 
 

Slovnica:  
– glagol biti (trdilna, nikalna, 

vprašalna oblika, kratki odgovori);  
– Present Simple. 

Poslušanje: 

– besedilo o praznovanju rojstnega dne v 
različnih delih sveta. 
 

Branje: 

– navodila; 

– besedilo o praznovanju rojstnega dne v 
različnih delih sveta; 

– trditve o praznovanju rojstnega dne. 
 

Posredovanje: 
– pogovor o različnih praznovanjih rojstnega dne; 
– razlaga in povzemanje slišanih in branih 

besedil; 
– vključevanje znanj iz drugih predmetov. 

 

Vaje v UČBENIKU: 
Str. 31, 1-3 
 
Vaje v DELOVNEM 
ZVEZKU: 
Str. 126, nal. 3 
 
DODATNE vaje: 
e-gradiva na spletni 
strani 
 
 
 

Učne oblike:  

- frontalna 

- individualna 
 

Učne metode: 

- Razlaga 

- Razgovor 

- delo s slušnim posnetkom 

- delo z besedilom. 
 

 

  



NEOBVEZNE VSEBINE 

RAZDELEK H – Let's step beyond English: Colours 
VSEBINSKI 

NASLOV 
SKLOPA 

Primarne in sekundarne barve 

IZOBRAŽEVALNI CILJI 
JEZIKOVNA ZNANJA 
(besedišče in izreka, 

slovnica) 

SPRETNOSTI IN 
PREVLADUJOČE 

DEJAVNOSTI UČENCEV 

VAJE V UČBENIKU, 
DELOVNEM ZVEZKU 
IN DODATNE VAJE 

Učenci:  

- berejo besedilo o primarnih 
in sekundarnih barvah;  

- prepoznajo barve mavrice;  

- napišejo svojo najljubšo 
besedo z različnimi 
barvami. 

 
Medpredmetne povezave:  

LUM 
 

Besedišče in izreka: 
– primarne in sekundarne barve;  
– barve mavrice. 

 
Slovnica:  
– glagol biti (trdilna, nikalna, 

vprašalna oblika, kratki odgovori);  
– vprašalnica What (What is red plus 

yellow?) 

Branje: 

– navodila; 

– besedilo o barvah.  
 

Govor:  

– zastavljanje vprašanj in odgovori na njih; 
odgovori na vprašanja učitelja in sošolcev. 
 

Posredovanje: 
– pogovor o primarnih in sekundarnih barvah; 
– vključevanje znanj iz drugih predmetov. 
 

Vaje v UČBENIKU: 
Str. 32, 1-5 
 
DODATNE vaje: 
e-gradiva na spletni 
strani 
 
 

Učne oblike:  

- frontalna 

- individualna 

- delo v dvojicah 
 

Učne metode: 

- Razlaga 

- razgovor 

- demonstracija 

- delo z besedilom. 
 

  



 

NEOBVEZNE VSEBINE 

RAZDELEK I – Storytime: Colourful hamsters 
VSEBINSKI 

NASLOV 
SKLOPA 

Zgodba o pisanih hrčkih 

IZOBRAŽEVALNI CILJI 
JEZIKOVNA ZNANJA 
(besedišče in izreka, 

slovnica) 

SPRETNOSTI IN 
PREVLADUJOČE 

DEJAVNOSTI UČENCEV 

VAJE V UČBENIKU, 
DELOVNEM ZVEZKU 
IN DODATNE VAJE 

Učenci:  
– berejo in poslušajo 

besedilo in povežejo slike z 
deli besedila;  

– napišejo imena hrčkov in s 
tem izkažejo razumevanje 
besedila; 

– izkažejo razumevanje 
besedila z dopolnjevanjem 
povedi. 
 

 
Medpredmetne povezave:  

- LUM 
 

Besedišče in izreka: 
– besedišče iz zgodbe. 
 
Slovnica:  

- Present Simple. 

Poslušanje: 

– zgodba. 
 

Branje: 

– navodila; 

– zgodba. 
 
Posredovanje: 
– razlaga in povzemanje slišanih in branih 

besedil; 
– pogovor o zgodbi; 
– vključevanje znanj iz drugih predmetov. 

 

Vaje v UČBENIKU: 
Str. 33, 1-3 
 
DODATNE vaje: 
e-gradiva na spletni 
strani 
 
 

Učne oblike:  

- frontalna 

- individualna 

- delo v dvojicah 
 

Učne metode: 

- Razlaga 

- razgovor 

- demonstracija 

- delo s slušnim posnetkom 

- delo z besedilom. 
 

  



NEOBVEZNE VSEBINE 

RAZDELEK 
J – Reading for fun:  

Space Buddies – Episode 1 

VSEBINSKI 
NASLOV 
SKLOPA 

Strip v nadaljevanjih 

IZOBRAŽEVALNI CILJI 
JEZIKOVNA ZNANJA 
(besedišče in izreka, 

slovnica) 

SPRETNOSTI IN 
PREVLADUJOČE 

DEJAVNOSTI UČENCEV 

VAJE V UČBENIKU, 
DELOVNEM ZVEZKU 
IN DODATNE VAJE 

Učenci:  

- za zabavo berejo in 
poslušajo 1. del zgodbe v 
nadaljevanjih. 

 

Besedišče in izreka: 
– besedišče na temo predstavljanja.  

 
Slovnica:  
– glagol biti (trdilna, vprašalna oblika, 

kratki odgovori);  
– Present Simple. 

Poslušanje: 

– 1. del stripa v nadaljevanjih. 
 

Branje: 

– 1. del stripa v nadaljevanjih. 
 

Posredovanje: 
– razlaga in povzemanje slišanih in branih 

besedil; 
– pogovor o vsebini stripa; 
– vključevanje znanj iz drugih predmetov. 
 

Vaje v UČBENIKU: 
Str. 34 
 
 

Učne oblike:  

- frontalna 

- delo v dvojicah 

- delo v skupinah 
 

Učne metode: 

- delo s slušnim posnetkom 

- delo z besedilom. 
 

 

  



Unit 1: Hi there! 

Razdelka: 

F Slurp up words: Art 

G Crossing cultures: Birthday celebrations around the world 

NASLOV UČNE URE: Likovni pripomočki; praznovanje rojstnega dne 

ZAPOREDNA ŠT. URE: 1/14 DATUM:  RAZRED: 

UČITELJ: 

UČNA GRADIVA IN PRIPOMOČKI: Touchstone 4 - učbeniški komplet, računalnik in zvočniki, interaktivna ali bela tabla, (likovni pripomočki, slike van 
Gogha na računalniku, letni koledar) ter drugi didaktični pripomočki po želji 

1. Uvodna motivacija – Slika slikarja: Učencem pokažite delno zakrito sliko slikarja, da ugibajo, kaj je na sliki. Ko ugotovijo, se pogovarjajte o 

tem, kaj delajo pri likovni umetnosti in kako radi rišejo ali slikajo.  

 

2. U str. 30, nal. 1 – Povezovanje besed s slikami: Učenci ustno povežejo slike z besedami. Povedo, katere od predmetov na sliki uporabljajo 

pri pouku likovne umetnosti. Če imajo likovne pripomočke s sabo, jih lahko pokažejo in poimenujejo.  

 

3. U str. 30, nal. 2 – Odgovori na vprašanja: Sliko iz učbenika lahko projicirate na platno, da jo bodo vsi učenci dobro videli. Po odgovorih na 

vprašanja se pogovorite o tem, kako jim je slika všeč. Učencem lahko pokažete tudi druge van Goghove slike in se o njih pogovorite z učenci 

(stil risanja, barve ipd.). Učencem lahko na kratko poveste tudi njegovo življenjsko zgodbo.   

 

4. U str. 30, nal. 3 – Risanje slike: Učenci narišejo/naslikajo pisano sliko, njihovi sošolci pa opišejo barve, ki se pojavijo na sliki. Sliko lahko tudi 

narišejo doma in jo prinesejo naslednjič v šolo, lahko se tudi dogovorite z učiteljem likovne umetnosti, da sliko naredijo pri pouku LUM. Če 

želijo, lahko slikajo v podobnem stilu, kot je slikal van Gogh. 

 

5. U str. 31, nal. 1, 2 – Branje besedila: Učenci si ogledajo slike in poskušajo ugotoviti, kaj se dogaja na njih – kje so otroci in kaj počnejo ter 

katere jedi so na slikah. Po poslušanju besedila ga tiho preberejo in s kljukico označijo pravilne trditve v 2. nalogi oz. s križcem napačne. 

Pogovorite se o tem, kako oni praznujejo rojstni dan oz. če poznajo običaje praznovanja rojstnih dni iz drugih držav.  

 



6. Zaključek ure: Z učenci poslušajte pesem 'Happy Birthday' v drugih jezikih (npr. nemščina, španščina, materni jeziki učencev v razredu). 

Lahko jih med sabo primerjate in poskušate prevesti.  

 

Dodatne naloge in dejavnosti: Na letni koledar lahko učenci označijo svoje rojstne dneve (poleg dneva napišejo svoje ime), tako da jim boste lahko 

zapeli pesem 'Happy Birthday', ko bodo imeli rojstni dan.  

Oglejte si video posnetek o praznovanjih rojstnega dne v različnih državah (https://www.youtube.com/watch?v=7jrTgtX8q9k ali 

https://www.youtube.com/watch?v=YHuxXiWD1n0) 

 

Domača naloga: / 

Opombe/Evalvacija:  

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=7jrTgtX8q9k
https://www.youtube.com/watch?v=YHuxXiWD1n0


Unit 1: Hi there! 
Razdelek: 

H – Let's step beyond English: Colours 

NASLOV UČNE URE: Primarne in sekundarne barve, mešanje barv 

ZAPOREDNA ŠT. URE: 1/15 DATUM:  RAZRED: 

UČITELJ: 

UČNA GRADIVA IN PRIPOMOČKI: Touchstone 4 - učbeniški komplet, računalnik in zvočniki, interaktivna ali bela tabla, slikovne kartice za barve, 
(tempera barve, papir) ter drugi didaktični pripomočki po želji 

1. Uvodna motivacija – Mešanje barv: Učenci najprej ugibajo, kaj pomenijo besede primary colours, secondary colours in the colour wheel. 

Nato jih vprašajte, kaj dobimo, če mešamo primarne barve med sabo (npr. kaj dobimo, če zmešamo rdečo in rumeno; rumeno in modro ter 

modro in rdečo barvo). Mešanje barv lahko prikažete tudi s tempera barvami – z njimi pobarvate del belega lista pritrjenega na tablo. Na tablo 

narišite razpredelnico z dvema stolpcema, na vrhu prve napišite primary colours, na vrhu druge pa secondary colours. Pokličite posamezne 

učence, da slikovne kartice pravilno razporedijo. Nato na tablo pritrdite slikovne kartice z barvami na podoben način, kot so na sliki v učbeniku 

v 1. nalogi. Skupaj ponovite, npr.: Red and/plus yellow is/make orange. Kartice naj ostanejo na tabli, da bodo v pomoč učencem pri naslednjih 

nalogah. 

 

2. U str. 32, nal. 1 – Delo z besedilom: Učenci si ogledajo slike in preberejo besedilo.  

 

3. U str. 32, nal. 2 – Spraševanje in odgovarjanje: Učenci drug drugega sprašujejo o mešanju barv. V pomoč so jim lahko slike v 1. nalogi oz. 

slikovne kartice na tabli. 

 

4. U str. 32, nal. 3, 4 – Barve mavrice: Učenci ugibajo, katere so barve mavrice po vrsti. V pomoč jim je slika in ime Roy G. Biv, ki ponazarja 

prve črke barv v mavrici (red, orange, yellow, green, blue, indigo, violet). Na tablo razporedite slikovne kartice v pravilni vrstni red, kot jih ima 

mavrica. 

 

5. U str. 32, nal. 5 – Pisanje najljubše besede: Učenci izberejo različne barve barvic ali flomastrov in napišejo svojo najljubšo angleško besede 

v različnih barvah oz. v barvah mavrice. Svojo besedo pokažejo in opišejo sošolcem. Pred tem lahko njihovi sošolci ugibajo, katere barve so 

izbrali za zapis besede.  



 

6. Zaključek ure: Poslušajte pesem o mavrici, npr. The Rainbow Colors Song (https://www.youtube.com/watch?v=tRNy2i75tCc) ali Rainbow 

Colors Song (https://www.youtube.com/watch?v=SLZcWGQQsmg). Učenci lahko pripravijo barvice in vsakič, ko slišijo določeno barvo, 

dvignejo ustrezno barvico.  

 

Dodatne naloge in dejavnosti:  

Učencem lahko preberete slikanico Herve Tullet: Mix it up!, ki govori o mešanju barv ter primarnih in sekundarnih barvah. Pripovedovanje zgodbe si 

lahko ogledate tudi na tej povezavi: https://www.youtube.com/watch?v=WLxFNtNZa4E  

Domača naloga: /  

Opombe/Evalvacija:  

 

 

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=tRNy2i75tCc
https://www.youtube.com/watch?v=SLZcWGQQsmg
https://www.youtube.com/watch?v=WLxFNtNZa4E


Unit 1: Hi there! 

Razdelka: 

I – Storytime: Colourful hamsters 

J – Reading for fun: Space Buddies 

NASLOV UČNE URE: Zgodba o pisanih hrčkih, strip 

ZAPOREDNA ŠT. URE: 1/16 DATUM:  RAZRED: 

UČITELJ: 

UČNA GRADIVA IN PRIPOMOČKI: Touchstone 4 - učbeniški komplet, računalnik in zvočniki, interaktivna ali bela tabla, ter drugi didaktični pripomočki 
po želji 

1. Uvodna motivacija – Mešanje barv, barve mavrice: Z učenci ponovite katere sekundarne barve dobimo z mešanjem primarnih barv. To 

lahko naredite tako, da jim poveste nekaj pravilnih in nekaj napačnih trditev o mešanju barv, npr. Red and yellow make green. Učenci ob 

pravilnih trditvah vstanejo, ob napačnih pa naprej sedijo. Ponovite barve mavrice, ki jih predstavlja ime Roy G. Biv. Učenci lahko na mizo 

razporedijo barvice v vrstni red barv mavrice. 

 

2. U str. 33, nal. 1 –  Colourful hamsters: Učenci na podlagi slik v učbeniku in vaših vprašanj ugibajo o vsebini zgodbe. Nato poslušajo zgodbo 

in jo skupaj z vami obnovijo. V zvezek narišejo 3x3 kvadrat in med branjem zgodbe v zvezek napišejo številke slik glede na potek zgodbe.  

 

3. U str. 33, nal. 2 – Odtisi hrčkov: Učenci ustno povedo, čigavi odtisi so na sliki.  

 

4. U str. 33, nal. 3 – Dopolnitev povedi: Učenci v dvojicah v zvezek napišejo pravilne rešitve naloge.  

 

5. U str. 34 - Poslušanje in branje stripa Space Buddies, episode 1 

 

6. U str. 34 - Igra vlog: Učenci v dvojicah odigrajo dialog v stripu.  

 

Dodatne naloge in dejavnosti:  



Učenci v dvojicah ali v skupinah spremenijo zgodbo tako, da v zgodbi spremenijo hrčke v druge živali in jim dajo druga imena.  

Domača naloga: Učenci zgodbo s spremenjenimi imeni in živalmi prepišejo v zvezek. Za vzorec imajo besedilo iz učbenika.  

Opombe/Evalvacija:  

 

 

 


