
SPROTNA PRIPRAVA NA POUK PO SKLOPIH 

ZNOTRAJ POSAMEZNIH RAZDELKOV UČNIH ENOT 
 

 

UNIT 2: SCHOOL ROCKS! 
 

 

RAZDELEK A: Bossy Doc and grumpy Grumpy 
VSEBINSKI 

NASLOV 
SKLOPA 

Šolske potrebščine 

IZOBRAŽEVALNI CILJI 
JEZIKOVNA ZNANJA 
(besedišče in izreka, 

slovnica) 

SPRETNOSTI IN 
PREVLADUJOČE 

DEJAVNOSTI UČENCEV 

VAJE V UČBENIKU, 
DELOVNEM ZVEZKU 
IN DODATNE VAJE 

Učenci: 
– se naučijo poimenovati 

šolske potrebščine; 
– se naučijo vprašati, če si 

smejo katero od 
potrebščin izposoditi; 

– se naučijo vprašati po eni 
ali več stvareh in na 
vprašanje odgovoriti; 

– se naučijo vprašati in 
odgovoriti, kakšne barve 
je neka šolska 
potrebščina; 

– se naučijo uporabiti 
nedoločna člena a in an; 

– se naučijo tvoriti množino 
z dodajanjem končnice -
s; 

Besedišče in izreka: 
– šolske potrebščine. 
 
Slovnica: 
– nedoločni člen a, an; 
– naklonski glagol can za izražanje 

dovoljenja (Can I borrow your pencil?); 
– vprašalnice z What (What's this?, 

What colour is the book?)  
– pravilna množina; 
– glagol biti (trdilna, nikalna, vprašalna 

oblika, kratki odgovori);  
– pravilna množina (pens); 
– pridevnik + samostalnik (It's a red pen. 

They're blue scissors.); 
– kazalni zaimki this in these; 
– osebni zaimki it in they (What's this? -

It's … / What are these? -They're …); 
– There is, There are (trdilna in 

vprašalna oblika, kratki  odgovori). 

Poslušanje:  
– poimenovanja, pogovori in besedila, vezana 

na temo šole in šolskih potrebščin; 
– dejstva in trditve; 
– pesmi; 
– pravilna izreka. 
 
Branje:  
– navodila; 
– strip; 
– trditve in vprašanja; 
– poimenovanje besedišča na temo šolskih 

potrebščin; 
– pogovori in besedila na temo šole in šolskih 

potrebščin;  
– besedilo pesmi; 
– razlage (Remember BOX, LOOK!); 
 
Govor:  
– zastavljanje vprašanj in odgovori na njih; 

Vaje v UČBENIKU: 
Str. 35-42, nal. 1-13b 
 
Vaje v DELOVNEM 
ZVEZKU: 
Str. 26-30, nal. 1-10 
 
DODATNE vaje: 

– e-gradiva na spletni 
strani 

– del. list A/AN 

– delovni list Domino – 
School things, 
singular and plural  

– video posnetek: 
https://www.youtube.com
/watch?v=D1zf1mnFK_4 

 

https://www.youtube.com/watch?v=D1zf1mnFK_4
https://www.youtube.com/watch?v=D1zf1mnFK_4


– se naučijo vprašati in 
povedati, kaj je v šolski 
torbi. 
 

 
Medpredmetno 
povezovanje: 

- DRU 

- MAT  

- LUM 

- GUM 

- ŠPO 
 
 
 

 – odgovori na vprašanja učitelja in sošolcev; 
– sodelovanje v dialogih in pogovorih; 
– igra vlog; 
– igri ugibanja; 
– petje pesmi; 
– utrjevanje ustrezne izreke; 
– prošnja za izposojo potrebščin; 
– štetje šolskih potrebščin; 
– navajanje barve šolskih potrebščin; 
– spraševanje po točno določeni stvari in po 

več stvareh ter odgovori na ta vprašanja. 
 
Pisanje:  
– zapiski; 
– odgovori in rešitve nalog; 
– navajanje šolskih potrebščin, ki so v šolskih 

torbah učencev. 
 
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 2: School rocks! Razdelek A: Bossy Doc and grumpy Grumpy 

NASLOV UČNE URE: Šolske potrebščine 

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

UČITELJ: 

UČNA GRADIVA IN PRIPOMOČKI: Touchstone 4 - učbeniški komplet, računalnik in zvočniki, interaktivna ali bela tabla, slikovne in besedne kartice ter 

drugi didaktični pripomočki po želji 

1. Uvodna motivacija - Pesem: https://www.youtube.com/watch?v=D1zf1mnFK_4 - Učencem na slušni način, brez ogleda videa, predvajajte 

pesem jih pozovite, naj ob poslušanju uganejo temo današnje šolske ure. 

 

2. U str. 35 - Vstop junakov v svet šole: Na belo ali interaktivno tablo projicirajte str. 35 iz učbenika. Učencem povejte, da so naši junaki vstavili 

drugi kamenček v kip in da jih je poneslo v svet učenja. 

 

3. Možganska nevihta na temo šole: Učencem naročite, naj povedo besede, ki se jih v angleščini na to temo spomnijo. Nato naj vsak učenec 

predstavi po eno besedo, povezano s šolo, vi pa povedano ponovite in/ali zapišite na tablo. Učenec, ki je na vrsti, naj pove novo besedo, že 

omenjenih se ne ponavlja.  

 

4. U str. 36 - Iskanje besedila v učbeniku: Učencem naročite, naj v učbeniku poiščejo besedilo o malo drugačni učilnici, učilnici v naravi. Po 1 

minuti zapišite ciljno stran v učbeniku na tablo.  

 

5. U str. 36, nal. 1a - Branje in poslušanje  

 

6. U str. 36, nal. 1b - Igra vlog  

 

7. U str. 37, nal. 2 - Pesem 

 

8. U str. 37, nal. 3 - Uvedba besedišča na temo šolskih potrebščin: Predvajajte posnetek. Učenci besede poslušajo in pokažejo ustrezno sličico. 

Nato s pomočjo učbenika na črtice dopišejo rešitve. Če nimate kopij ciljnega besedišča, lahko učenci rešitve na kratko, brez prepisa, ali pa na 

dolgo, s prepisom, zapišejo v zvezek. Zatem predvajajte posnetek še enkrat in ga ustavite po vsaki besedi. Učenci preverijo in po potrebi 

popravijo ali dopišejo rešitev ter besedo ponovijo. Če učenci nimajo dovolj predznanja za uspešno rešitev večjega dela te naloge, ciljno besedišča 

https://www.youtube.com/watch?v=D1zf1mnFK_4


uvedite s pomočjo slikovnih in besednih kartic, pri čemer učenci vsako besedo 10x na različne načine ponovijo (npr. 5x glasno, 5x tiho ali 5x zelo 

počasi in 5x hitro). 

 

9. Utrjevanje besedišča: Izberite štiri slikovne kartice, ki predstavljajo šolske potrebščine, ki so učencem nove in najtežje. Razdelite jih štirim 

učencem, ki se postavijo vsak v en kot učilnice. Učencem naročite, naj, ko slišijo ustrezno besedo, s prstom pokažejo na ustrezno kartico. Najprej 

govorite šolske potrebščine po vrsti in skupaj z učenci pokažite na ustrezno kartico, zatem pa govorite besede v naključnem vrstnem redu in 

vedno hitreje ter sami več ne sodelujte pri kazanju na kartice.  

 

10. Zaključek -  Tekmovanje v poimenovanju besedišča: Na tablo pritrdite slikovne kartice brez njihovega poimenovanja in jih oštevilčite. Učenci si 

v dvojicah izmenjaje pišejo s prstom na hrbet števila kartic in besede poimenujejo. Če učenci znajo vse besede poimenovati, je mogoče to igro 

spremeniti tako, da je učenec, ki mora poimenovati igračo na podlagi zapisane številke,  obrnjen stran od table in mora uporabiti za ustrezno 

poimenovanje tudi svoj spomin.  

 

Dodatne naloge in dejavnosti: Pesem 'School things Song': https://www.youtube.com/watch?v=7i211NeJZRQ&t=55s  

Domača naloga: DZ str. 26, 27, nal. 1-3 in/ali prepis ciljnega besedišča učne ure 5x  

Opombe/Evalvacija:  

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=7i211NeJZRQ&t=55s


Uni/t 2: School rocks! Razdelek A: Bossy Doc and grumpy Grumpy 

NASLOV UČNE URE: A/An 

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

UČITELJ: 

UČNA GRADIVA IN PRIPOMOČKI: Touchstone 4 - učbeniški komplet, računalnik in zvočniki, interaktivna ali bela tabla, šolske potrebščine ter drugi 

didaktični pripomočki po želji, delovni list A/An 

1. Uvodna motivacija - Ponovitev šolskih potrebščin: Stopite do posameznih učencev in jim zastavljajte vprašanja: Can I borrow your eraser / 

ruler / pen / pencil sharpener …? Nato učencem te šolske potrebščine pokažite in jih sprašujte: What's this?. Ko učenci poimenujejo šolsko 

potrebščino, za njimi poudarjeno poimenujte nedoločni člen in nato še ponovite besedo ter besedo skupaj s členom zapišite na tablo. Člene a/an 

zapišite z rdečo.  

 

2. U str. 37, LOOK! - Uvedba rabe nedoločnih členov  

 

3. Utrjevanje rabe nedoločnih členov: Govorite besede brez členov, učenci pa dodajo ustrezni člen a / an in besede ponovijo.  

 

4. U str. 38, nal. 4 – Spraševanje in odgovarjanje: S pomočjo Remember Box okvirčka uvedite frazo Can I borrow a / an / your …? In nekaj 

primerov pogovora izvedite frontalno z izbranimi učenci, nato učenci po vzoru zapisanih primerov izvedejo spraševanje in odgovarjanje v dvojicah. 

Učence, ki imajo težave z usvajanjem angleščine, spomnite, da pogovori ostanejo enaki, menjujejo samo besede, zapisane z rdečo. 

 

5. U str. 38, nal. 5 – Spraševanje in odgovarjanje: S pomočjo primera pogovora in LOOK! okvirčka učence opomnite na menjavo vrstnega reda v 

povedi pri vprašalni obliki. Primer pogovora izvedite frontalno z izbranim učencem, nato učenci po vzoru zapisanih primerov izvedejo spraševanje 

in odgovarjanje v dvojicah.  

 

6. Delovni list A/An - Utrjevanje nedoločnih členov 

 

7. Zaključek -  Igra Vstani/sedi: Učencem povejte, da se bodo igrali igro Dan noč malo drugače. Na tablo zapišite člena a in an, pri čemer pri členu 

a narišite puščico, obrnjeno navzgor ter razložite, da ko bodo slišali besedo, h kateri spada člen a, morajo vstati. Zraven člena an narišite puščico, 

obrnjeno navzdol ter razložite, da ko bodo slišali besedo, h kateri spada člen an, morajo sesti. Skupaj z učenci obnovite pravila igre in izvedite 



nekaj primerov poskusno ter tudi sami sodelujte pri igri. Nato izvedite igro na izpadanje. Če igra predolgo traja, lahko s pomočjo dviga ali spusta 

rok učence zavedete ali začnete govoriti besede hitro. 

Dodatne naloge in dejavnosti: / 

Domača naloga: DZ str. 28, nal. 5 in/ali zapis 2 primerov pogovorov po vzoru U str. 38, nal. 4 

Opombe/Evalvacija:  

 

 

  



Unit 2: School rocks! Razdelek A: Bossy Doc and grumpy Grumpy 

NASLOV UČNE URE: Ednina in množina 

ZAPOREDNA ŠT. URE: 2/3 DATUM:  RAZRED: 

UČITELJ: 

UČNA GRADIVA IN PRIPOMOČKI: Touchstone 4 - učbeniški komplet, računalnik in zvočniki, interaktivna ali bela tabla, šolske potrebščine, slikovne in 

besedne kartice, beli A4 listi papirja ter drugi didaktični pripomočki po želji 

1. Uvodna motivacija - Aktivnost 'Running dictation': Učence razdelite v skupine, vsaki skupini dajte beli list papirja s številkami 1 do 6 oz. 8 in 

jim razložite pravila igre. Na listu papirja/ekranu računalnika imejte 6 do 8 slik šolskih potrebščin, ki so se jih učenci učili. Naloga učencev je, da po 

eden iz vsake skupine menjaje priteče do teh slik, si jih skuša čim več zapomniti in jih nato pove drugemu učencu v skupini, ki te povedi zapiše 

skupaj z ustreznim členom a / an. Učenci se izmenjujejo pri teku in zapisu. Pravila določite sami. Skupina lahko ima ves čas istega učenca, ki 

besede zapisuje in preostali člani skupine izmenjaje tečejo k slikam, lahko pa pisalo potuje po vsakem zapisu, torej najprej prvi učenec piše in 

drugi teče, nato drugi učenec piše in tretji teče itd. Zelo pomembno je, da nikoli v skupini ni odsoten več kot en učenec. Čas tekmovanja naj bo 

omejen. Po koncu liste skupin preverite, rešitve zapišite na tablo ali jih projicirajte ter preverite zapise vseh skupin in jih ustrezno točkujte. Predlog 

točkovanja: 1 točka za ustrezni člen a / an, 2 točki za ustrezno poimenovano in zapisano šolsko potrebščino, 1 točka za ustrezno poimenovano, a 

napačno zapisano šolsko potrebščino, 0 točk za neustrezno poimenovano šolsko potrebščino. 

 

2.  Uvedba razlike med ednino in množino: Učencem pokažite slikovno kartico, na kateri je en svinčnik in jih vprašajte: What's this?, Vprašanje 

What's this? in odgovor It's a pencil zapišite na levo stran table in zraven pritrdite slikovno kartico. Nato učencem pokažite slikovno kartico, na 

kateri sta dva svinčnika in jih vprašajte: What are these?. Vprašanje What are these? in odgovor They're pencils. zapišite na desno stran table 

in zraven pritrdite slikovno kartico, na kateri sta dva svinčnika. Uvedite razliko med ednino in množino ter okoli vprašanj in odgovorov narišite 

tabelo, ki ji zgoraj ali spodaj dodajte kategoriji 'Ena' in 'Več kot 1'. 

 

3. U str. 38, nal. 6 – Ugibanje: Učencem naročite, naj položijo na mizo čim več šolskih potrebščin in nato si naj prvi učenec v paru izbere eno 

potrebščino in jo položi v roke drugemu učencu, ki pa ima zaprte oči. Prvi učenec mora vprašati ustrezno vprašanje What's this? oz. What are 

these?, drugi pa na podlagi tipanja ustrezno odgovoriti. Nekaj primerov pogovora izvedite frontalno z izbranimi učenci, nato učenci izvedejo 

spraševanje in odgovarjanje v dvojicah. 

 



4. U str. 39, nal. 7a – Spraševanje in odgovarjanje: Nekaj primerov pogovora izvedite frontalno z izbranimi učenci, nato učenci po vzoru zapisanih 

primerov izvedejo spraševanje in odgovarjanje v dvojicah. Učence, ki imajo težave z usvajanjem angleščine, spomnite, da pogovori ostanejo 

enaki, menjujejo samo besede, zapisane z rdečo. 

 

5. U str. 39, nal. 7a – Poslušanje in odgovarjanje  

 

6. U str. 39, nal. 7b – Zapis v zvezek  

 

7. U str. 39, nal. 8 – Igra ugibanja: Ob dajanju navodil učence s pomočjo LOOK! okvirčka pod nalogo 8 opozorite na razliko med ednino in 

množino. Preden učenci izvedejo aktivnost v dvojicah, dva primera izvedite frontalno. 

 

8. U str. 40, nal. 10 – Poslušanje in številčenje 

 

9. U str. 40, nal. 9a – Štetje in zapis šolskih potrebščin: Če primanjkuje časa, naj učenci izvedejo aktivnost 9a ustno v dvojicah. 

 

10. Zaključek - Igra 'Touch the card': Na en A4 papir napišite What's this?, na drugega pa What are these? in vsakega zalepite na eno steno v 

učilnici. Nato učencem govorite šolske potrebščine, npr. It's a pair of compasses. / They're glue sticks. in učenci morajo glede na število šolskih 

potrebščin steči k ustreznemu vprašanju na steni. Igro lahko otežite tako, da občasno namesto, da besedo poveste, učencem pokažete eno ali 

več šolskih potrebščin. 

Dodatne naloge in dejavnosti: / 

Domača naloga: DZ str. 27-30, nal. 4, 6-9 in/ali U str. 40, nal. 9b  

Opombe/Evalvacija:  

 

 

  



Unit 2: School rocks! Razdelek A: Bossy Doc and grumpy Grumpy 

NASLOV UČNE URE: Kaj je v šolski torbi? 

ZAPOREDNA ŠT. URE: 2/4 DATUM:  RAZRED: 

UČITELJ: 

UČNA GRADIVA IN PRIPOMOČKI: Touchstone 4 - učbeniški komplet, računalnik in zvočniki, interaktivna ali bela tabla, delovni list Domino – School 

things, singular and plural ter drugi didaktični pripomočki po želji 

1. Uvodna motivacija – Igra Domino - Ponovitev šolskih potrebščin in rabe ednine in množine: Učence razdelite v skupine in vsaki skupini 

razdelite en set razrezanih domino kartic.  

 

2. U str. 41, nal. 11a - Pesem: Predvajajte pesem, učenci pa so ob prvem poslušanju pozorni samo na šolske potrebščine, ki jih zasledijo. Nato 

pesem poslušajo in berejo ter nato tudi zapojejo. 

 

3. U str. 41, nal. 11b – Ustvarjanje svojega rap-a: Učenci v dvojicah po predlogi v učbeniku ustvarijo in predstavijo svoj rap. 

 

4. U str. 41, nal. 12a, b – Delo z besedilom  

 

5. U str. 42, Remember BOX – uvedba vprašanj in odgovorov po eni ali več točno določenih stvareh 

 

6. U str. 43, nal. 13a – Igra ugibanja  

 

7. U str. 43, nal. 13b – Potrebščine v moji šolski torbi: Če primanjkuje časa, naj učenci izvedejo aktivnost 13b ustno v dvojicah. 

 

8. Zaključek - U str. 41, nal. 11a – Petje pesmi  

Dodatne naloge in dejavnosti: / 

Domača naloga: DZ str. 30, nal. 10 – zapis v zvezek  

Opombe/Evalvacija:  



RAZDELEK B: Playful Shadow 
VSEBINSKI 

NASLOV 
SKLOPA 

V učilnici 

IZOBRAŽEVALNI CILJI 
JEZIKOVNA ZNANJA 
(besedišče in izreka, 

slovnica) 

SPRETNOSTI IN 
PREVLADUJOČE 

DEJAVNOSTI UČENCEV 

VAJE V UČBENIKU, 
DELOVNEM ZVEZKU 
IN DODATNE VAJE 

Učenci: 
– se naučijo poimenovati 

stvari v učilnici; 
– se naučijo vprašati, kje so 

stvari; 
– povedati, kje se stvari 

nahajajo; 
– opisati svojo učilnico. 

 
Medpredmetno povezovanje: 

- DRU 

- MAT 

- GUM 

- ŠPO 
 

Besedišče in izreka: 
– stvari v učilnici; 
– predlogi za izražanje kraja. 
 
Slovnica: 
– vprašalnice s Who (Who's this?), 

What (What's this?) in Where 
(Where's the pen? -It's under  … / 
Where are the books? _They're on 
…); 

– glagol biti (trdilna in vprašalna oblika, 
kratki odgovori);  

– množina samostalnikov (pens); 
– kazalni zaimki this, that in these; 
– predlogi za izražanje kraja (in, on, 

under, next to); 
– There is / There are (trdilna in 

vprašalna oblika). 
 

Poslušanje:  
– poimenovanja, pogovori in besedila, vezana 

na šolsko učilnico; 
– dejstva in trditve; 
– pesem; 
– pravilna izreka. 
 
Branje:  
– navodila; 
– strip; 
– trditve in vprašanja; 
– poimenovanje besedišča na temo stvari v 

učilnici; 
– pogovori in besedila na temo šolske učilnice;  
– besedilo pesmi; 
– razlage (Remember BOX, LOOK!); 
– šali. 
 
Govor:  
– zastavljanje vprašanj in odgovori na njih; 
– odgovori na vprašanja učitelja in sošolcev; 
– sodelovanje v dialogih in pogovorih; 
– igra vlog; 
– igri ugibanja; 
– petje pesmi; 
– utrjevanje ustrezne izreke; 
– prošnja za izposojo potrebščin; 
– štetje šolskih potrebščin; 
– navajanje barve šolskih potrebščin; 

Vaje v UČBENIKU: 
Str. 43-49, nal. 1-9b 
 
Vaje v DELOVNEM 
ZVEZKU: 
Str. 31-35, nal. 1-8 
 
DODATNE vaje: 

– e-gradiva na spletni 
strani 

 



– ugibanje;  
– spraševanje po osebi in predmetu; 
– navajanje lege predmetov; 
– opis učilnice. 
 
Pisanje:  
– zapiski; 
– odgovori in rešitve nalog; 
– opis učilnice. 
 
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 2: School rocks! Razdelek B: Playful Shadow 

NASLOV UČNE URE: Stvari v učilnici 

ZAPOREDNA ŠT. URE: 2/5 DATUM:  RAZRED: 

UČITELJ: 

UČNA GRADIVA IN PRIPOMOČKI: Touchstone 4 - učbeniški komplet, računalnik in zvočniki, interaktivna ali bela tabla, slikovne in besedne kartice ter 

drugi didaktični pripomočki po želji 

1. Uvodna motivacija - U str. 41, nal. 11a – petje pesmi  

 

2. Ponovitev šolskih potrebščin in rabe There is / are  

 

3. U str. 43 - Iskanje besedila v učbeniku: Učencem povejte, da bodo slišali in brali besedilo o nezgodi v učilnici in učiteljici, ki ne mara živali. 

Naročite jim, naj v učbeniku to besedilo poiščejo. Po 1 minuti zapišite ciljno stran v učbeniku na tablo.  

 

4. U str. 43, nal. 1a - Branje, poslušanje in povzemanje 

 

5. U str. 43, nal. 1b - Naloga bralnega razumevanja – izbira ustreznega odgovora  

 

6. U str. 44, nal. 2 - Uvedba stvari v učilnici: Predvajajte posnetek. Učenci besede poslušajo, ponovijo in pokažejo ustrezno sličico. Ciljno 

besedišča lahko uvedete tudi s pomočjo slikovnih in besednih kartic, pri čemer učenci vsako besedo 10x na različne načine ponovijo (npr. 5x 

glasno, 5x tiho ali 5x zelo počasi in 5x hitro). 

 

7. Utrjevanje besedišča:  Izberite štiri slikovne kartice, ki predstavljajo besede, ki so učencem najtežje. Razdelite jih štiri učencem, ki se postavijo 

vsak v en kot učilnice. Učencem naročite, naj, ko slišijo ustrezno besedo, s prstom pokažejo na ustrezno kartico, tečejo ali skačejo k njej. Najprej 

govorite kartice po vrsti in sami sodelujte pri gibalni aktivnosti, zatem pa govorite besede v naključnem vrstnem redu in vedno hitreje.  

 

8. U str. 45, nal. 3 - Spraševanje in odgovarjanje: Preden učenci izvedejo aktivnost v dvojicah, en primer z enim od učencev izvedite frontalno. 

 

9. Zaključek– Igra I spy with my eye …: Izvedite igro I spy with my eye … tako, da namesto izvedbe z abecedo uporabite barve. Razložite pravila 

igre. Poved I spy with my eye something green. zapišite na tablo, s tem da barvo zapišite z rdečo ter tako predstavite govorni vzorec za učence, ki 



te igre še ne poznajo. Učence spodbudite, da pri igri uporabljajo oz. izbirajo besedišče na temo stvari v učilnici. Če ostane dovolj časa, lahko 

učenci to igro izvedejo tudi v dvojicah ali manjših skupinah.  

Dodatne naloge in dejavnosti: / 

Domača naloga: DZ str. 31, 32, nal. 1, 2 in/ali prepis ciljnega besedišča učne ure 5x 

Opombe/Evalvacija:  

 

 

 

  



Unit 2: School rocks! Razdelek B: Playful Shadow 

NASLOV UČNE URE: Kdo / Kaj je to? 

ZAPOREDNA ŠT. URE: 2/6 DATUM:  RAZRED: 

UČITELJ: 

UČNA GRADIVA IN PRIPOMOČKI: Touchstone 4 - učbeniški komplet, računalnik in zvočniki, interaktivna ali bela tabla, slikovne in besedne kartice, 

manjša mehka žoga ter drugi didaktični pripomočki po želji 

1. Uvodna motivacija - Ponovitev stvari v učilnici: S pomočjo slikovnih kartic z učenci ponovite besedišče na temo prejšnje šolske ure, dodajte pa 

še slikovne kartice junakov iz učbenika. Učence sprašujte Who's this? in What's this? ter ob poimenovanju slikovne kartice pritrdite na tablo in 

sicer slikovne kartice predmetov na eno stran, slikovne kartice oseb pa na drugo stran table. 

 

2. Ponovitev vprašalnic 'Who' in 'What': S pomočjo kartic na tabli učence vprašajte po razliki med levo in desno skupino sličic ter elicitirajte in nato 

po potrebi ponovno razložite rabo vprašalnic za osebo in predmet.  

 

3. U str. 45, nal. 4 -  Spraševanje in odgovarjanje: Preden učenci izvedejo aktivnost v dvojicah, nekaj primerov z izbranimi učenci izvedite 

frontalno. 

 

4. DZ str. 33, na. 4 – Utrjevanje znanja: Pred začetkom reševanja z učenci ponovite razliko med vprašanji in odgovori za eno ali več stvari. 

 

5. Igra Name the object: Učenci sedejo v krog, vi pa položite na sredino kroga s hrbtno stranjo navzgor slikovne kartice predmetov v učilnici in 

učitelja ter junakov iz učbenika. Izberite eno izmed kartic, jo poglejte in pokažite učencem ter tvorite ustrezno vprašanje Who / What's this?. Žogo 

vrzite enemu izmed učencev, ki mora na vprašanje ustrezno odgovoriti z It's (a / an) … Za šibkejše učence primera obeh vprašanj in odgovorov 

zapišite na tablo. Igra se nadaljuje med učenci samimi. Nadaljuje jo vedno učenec z žogo. Igro je mogoče igrati tudi na izpadanje. 

 

6. Zaključek – Igra Križci in krožci: Na tablo pritrdite nekaj slikovnih kartic junakov iz učbenika in predmetov v učilnici ter te slikovne kartice 

oštevilčite. S pomočjo enega izbranega učenca frontalno izvedite igro Križci in krožci, pri čemer razložite pravila igre in sicer tako, da morata 

osebi, ki igrata igro, za postavitev svojega znaka pravilno odgovoriti na zastavljeno vprašanje sošolca o eni izmed kartic na tabli. Na tablo napišite 

vprašanji Who's in picture number 3? in What's in picture number 5? in kratka odgovora It's Charlie. in It's a bin.  

Dodatne naloge in dejavnosti: / 



Domača naloga: Prepis vprašalnic Who in What 5x 

Opombe/Evalvacija:  

 

 

  



Unit 2: School rocks! Razdelek B: Playful Shadow 

NASLOV UČNE URE: NASLOV UČNE URE: Predlogi za izražanje kraja 

ZAPOREDNA ŠT. URE: 2/7 DATUM:  RAZRED: 

UČITELJ: 

UČNA GRADIVA IN PRIPOMOČKI: Touchstone 4 - učbeniški komplet, računalnik in zvočniki, interaktivna ali bela tabla, manjša mehka žoga, slikovne 

kartice, svinčnik ter drugi didaktični pripomočki po želji 

1. Uvodna motivacija - Ponovitev stvari v učilnici: S pomočjo slikovnih kartic in žoge z učenci ponovite besedišče na temo šolskih potrebščin in 

stvari v učilnici.  

 

2. U str. 46 nal. 5 - Pesem: Predvajajte pesem, učenci pa ob zaprtih knjigah pesem poslušajo in si v zvezek zapišejo vse stvari v učilnici in šolske 

potrebščine, ki jih zasledijo. Nato pesem v učbeniku poiščejo in svoje rešitve preverijo.  

 

3. U str. 46 – LOOK! - Uvedba predlogov za izražanje kraja: S pomočjo LOOK! okvirčka, pesmi in svinčnika, ki ga postavite na mizo, pod mizo, v 

peresnico in zraven peresnice, uvedite predloge za izražanje kraja in, on, under in next to.  

 

4. U str. 46 nal. 6a -  Delo s slušnim posnetkom: Nalogo lahko učencem skopirate ali pa rešitve napišejo v zvezek. 

 

5. U str. 47 nal. 6b -  Igra ugibanja: Učence s pomočjo LOOK! okvirčka in navedenih primerov opozorite na razliko med ednino in množino. Preden 

učenci izvedejo aktivnost v dvojicah, en primer z izbranim učencem izvedite frontalno. 

 

6. Gibalna igra: Ponazorite predloge in, on, under in next to z lego rok. Za predlog on iztegnejo učenci roko pred sebe v višini glave, za in pred sebe 

v višini prsi, za under pred sebe v višini bokov in za next to desno ob telesu. Govorite predloge, učenci pa jih naj z rokami ponazarjajo. Najprej pri 

igri sodelujte in govorite predloge počasi, po vrsti, nato pa v naključnem vrstnem redu. Zatem nehajte sodelovati pri kazanju in težavnost igre 

stopnjujte z vedno hitrejšim govorom, lahko pa učence tudi zavedete z napačnim gibom. Igra se igra na izpadanje in se konča, ko ostane samo en 

učenec. 

 



7. Zaključek - Gibalna igra: Učence posamično pokličite pred tablo in jim dajte navodila, kam naj sedejo in/ali lezejo. Primer: Miha, sit on the floor. 

Maja, sit next to Miha. Mojca, sit next to Maja and put your hand on Maja's head. Luka, sit next to Miha but not next to Maja. Put your legs under 

Miha's legs. Andreja, take a pencil, sit on Maja and put the pencil under Maja's legs. … 

 

Dodatne naloge in dejavnosti: / 

Domača naloga: U str. 47, nal. 6c – opis slike št. 2, 3 ali 4 iz naloge 6b - zapis v zvezek po vzoru opisa slike št. 1 

Opombe/Evalvacija:  

 

 

 

  



Unit 2: School rocks! Razdelek B: Playful Shadow 

NASLOV UČNE URE: NASLOV UČNE URE: Utrjevanje predlogov za izražanje kraja 

ZAPOREDNA ŠT. URE: 2/8 DATUM:  RAZRED: 

UČITELJ: 

UČNA GRADIVA IN PRIPOMOČKI: Touchstone 4 - učbeniški komplet, računalnik in zvočniki, interaktivna ali bela tabla, slikovne kartice, škarje, 

voščenka ter drugi didaktični pripomočki po želji 

1. Uvodna motivacija - Ponovitev šolskih potrebščin, stvari v učilnici in predlogov za izražanje kraja: Učencem kažite različne predmete in 

šolske potrebščine (prave ali na slikovnih karticah) in jih postavljajte na različna mesta v učilnici ter zastavljajte vprašanja: What's this? Where is 

the ruler? What are these? Where are the felt-tip pens?. 

 

2. U str. 48 nal. 7a, b – Spraševanje in odgovarjanje: Učence opozorite na razliko med ednino in množino ter menjavo besed, zapisanih z rdečo. 

Preden učenci izvedejo aktivnost v dvojicah, dva primera izvedite frontalno. 

 

3. DZ str. 33, nal. 5 – Utrjevanje predlogov  

 

4. Zaključek – Igra 'Hide and seek': Za to aktivnost potrebujete dva predmeta - voščenko in škarje (en predmet mora biti v ednini in en v množini). 

Učence razdelite na več skupin, ki izmenično zapuščajo učilnico, vi in/ali ostali učenci pa ta dva predmeta nekje v razredu skrijte. Ko učenci iz 

posamezne skupine stopijo v učilnico, ugibajo najprej, kje je svinčnik in nato škarje, tako da sprašujejo yes/no vprašanja z uporabo predlogov za 

izražanje kraja, npr. Is the crayon under something? Is it on something? Are the scissors in something? Are they in a pencil case? Cilj igre je najti 

predmete s postavitvijo čim manj vprašanj. Ekipa dobi točko za vsako postavljeno vprašanje. Zmaga ekipa z najmanj točkami.  

Dodatne naloge in dejavnosti: / 

Domača naloga: DZ str. 34, 35, nal. 6, 7 

Opombe/Evalvacija:  

 

  



Unit 2: School rocks! Razdelek B: Playful Shadow 

NASLOV UČNE URE: NASLOV UČNE URE: Opis učilnice 

ZAPOREDNA ŠT. URE: 2/9 DATUM:  RAZRED: 

UČITELJ: 

UČNA GRADIVA IN PRIPOMOČKI: Touchstone 4 - učbeniški komplet, računalnik in zvočniki, interaktivna ali bela tabla, slikovne kartice, škarje, 

voščenka ter drugi didaktični pripomočki po želji 

1. Uvodna motivacija - Aktivnost 'Running dictation': Učence razdelite v skupine po tri ali štiri in jim razložite pravila igre. Na listu papirja/ekranu 

računalnika imejte zapisanih nekaj resničnih trditev o učilnici, kjer imate z učenci pouk. Te trditve naj vsebujejo besedne zveze iz LOOK! okvirčka 

v učbeniku na str. 49, npr. There is a whiteboard on the wall. There is a box on the floor. There is a yellow school bag in the middle. There is a bin 

in the corner. There is a teacher's desk at the front. There is a bookcase at the back. Naloga učencev je, da po eden iz vsake skupine menjaje 

priteče do teh povedi, si jih skuša čim več zapomniti in jih nato narekuje drugemu učencu v skupini, ki te povedi zapisuje. Tako se izmenjujejo pri 

teku in zapisu. Čas tekmovanja naj bo omejen. Po koncu rešitve zapišite na tablo ali jih projicirajte ter preverite zapise vseh skupin in jih ustrezno 

točkujte. Sami se odločite, ali vam je pomembno le to, da so učenci poved napisali brez izpuščanja oziroma dodajanja besed ali pa da so vse 

besede tudi ustrezno črkovali. 

 

2. U str. 49, LOOK!, Remember BOX – uvedba There is / are in besednih zvez s predlogi za izražanje kraja  

 

3. U str. 48 nal. 8a -  Opis svoje učilnice: Učenci aktivnost izvedejo ustno, v dvojicah. 

 

4. U str. 49, nal. 9a – Branje, poslušanje in igra vlog 

 

5. U str. 49, nal. 9b – Tvorba resničnih in neresničnih povedi o svoji učilnici: Učenci izvedejo aktivnost v dvojicah. Igra se lahko izvede tudi kot 

tekmovanje med učencema v dvojici. 

 

6.  Zaključek – šala: Z učenci se pogovorite o šali Miles of Smiles iz učbenika na str. 48. 

Dodatne naloge in dejavnosti: / 



Domača naloga: DZ str. 35, nal. 8 in U, str. 49, nal. 8b – zapis vsaj treh povedi v zvezek (zapis naj vsebuje vsaj eno poved v ednini in dve v množini ali 

obratno: vsaj eno v množini in dve v ednini)   

Opombe/Evalvacija:  

 

 

  



RAZDELEK C: First day of school 
VSEBINSKI 

NASLOV 
SKLOPA 

Aktivnosti v učilnici 
Šolski predmeti 

IZOBRAŽEVALNI CILJI 
JEZIKOVNA ZNANJA 
(besedišče in izreka, 

slovnica) 

SPRETNOSTI IN 
PREVLADUJOČE 

DEJAVNOSTI UČENCEV 

VAJE V UČBENIKU, 
DELOVNEM ZVEZKU 
IN DODATNE VAJE 

Učenci: 
– se naučijo pozdraviti 

nekoga, ki ga prvič srečajo; 
– se naučijo nasloviti učitelja 

ali učiteljico; 
– se naučijo razumeti 

navodila učitelja ali 
učiteljice; 

– se naučijo poimenovati 
šolske predmete; 

– se naučijo vprašati in 
povedati, če imajo določen 
šolski predmet radi; 

– se naučijo vprašati in 
povedati, kateri je njihov 
najljubši šolski predmet. 

 
Medpredmetno povezovanje 

- DRU 

- MAT 

- ŠPO 
 

Besedišče in izreka: 
– pozdravi; 
– izrazi za predstavitev osebe; 
– navodila; 
– aktivnosti v razredu; 
– šolski predmeti. 
 
Slovnica: 
– velelnik (stand up); 
– vprašalnice z What (What's your 

favourite school subject?); 
– besedne zveze z glagolom in 

samostalnikom (e.g. play games, 
meet friends); 

– Present Simple (Do you like 
Slovene? -Yes, I do. / No, I don't.). 

Poslušanje:  
– poimenovanja, pogovori in besedila, vezana 

na pouk; 
– dejstva in trditve; 
– pravilna izreka. 
 
Branje:  
– navodila; 
– strip; 
– trditve in vprašanja; 
– poimenovanje besedišča na temo aktivnosti v 

učilnici in šolskih predmetov; 
– pogovori in besedila na temo pouka;  
– razlagi (Remember BOX, LOOK!); 
– šale, 
– lomilec jezika. 
 
Govor:  
– zastavljanje vprašanj in odgovori na njih; 
– odgovori na vprašanja učitelja in sošolcev; 
– sodelovanje v dialogih in pogovorih; 
– igra vlog; 
– razredna raziskava; 
– utrjevanje ustrezne izreke; 
– dajanje navodil; 
– izražanje preferenc glede šolskih predmetov. 

 
Pisanje:  
– zapiski; 

Vaje v UČBENIKU: 
Str. 50-54, nal. 1-7 
 
Vaje v DELOVNEM 
ZVEZKU: 
Str. 36-41, nal. 1-10b 
 
DODATNE vaje: 

– e-gradiva na spletni 
strani 

– delovni list 'What do 
we do at school? - 
povezovanje' 

– delovni list 'What do 
we do at school? – 
prevodi' 

 



– odgovori in rešitve nalog; 
– zapis o svojem najljubšem šolskem predmetu. 
 
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 2: School rocks! Razdelek C: First day of school 

NASLOV UČNE URE: Navodila v razredu 

ZAPOREDNA ŠT. URE: 2/10 DATUM:  RAZRED: 

UČITELJ: 

UČNA GRADIVA IN PRIPOMOČKI: Touchstone 4 - učbeniški komplet, računalnik in zvočniki, interaktivna ali bela tabla, slikovne kartice  

1. Uvodna motivacija - Igra Day / Night: Z učenci izvedite igro 'Day / Night' in uvedite izraza stand up in sit down. 

 

2. U str. 50, nal. 1a – Branje, poslušanje in povzemanje 

 

3. U str. 50 – Remember BOX – uvedba naslavljanja oseb ženskega in moškega spola 

 

4. U str. 50, nal. 1b – Izbira ustreznega odgovora  

 

5. U str. 50, nal. 1c - Igra vlog  

 

6. U str. 51, nal. 2a - Uvedba navodil učitelja v razredu: Predvajajte posnetek dvakrat. Pri prvem predvajanju naj učenci besede poslušajo in 

pokažejo ustrezno sličico, pri drugem predvajanju pa navodilo ponovijo.  

 

7. U str. 51, nal. 2b – Dajanje in izvajanje navodil: Učenci naj aktivnost izmenjaje izvedejo v dvojicah. 

 

8. Utrjevanje besedišča: Govorite navodila v mešanem vrstnem redu, učenci pa naj pokažejo na ustrezno sličico v nal. 2a v učbeniku na str. 51. 

Besede, ki si jih učenci težko zapomnijo, naj 10x na različne načine ponovijo (npr. 5x glasno, 5x tiho ali 5x zelo počasi in 5x hitro), nato pa s 

pomočjo slikovnih kartic izvedite gibalno igro. Izberite 4 slikovne kartice, ki predstavljajo navodila, ki so učencem najtežja. Razdelite jih štiri 

učencem, ki se postavijo vsak v en kot učilnice. Učencem naročite, naj, ko slišijo ustrezno besedo, s prstom pokažejo na ustrezno kartico. 

Najprej govorite navodila, prikazana na karticah, po vrsti in skupaj z učenci pokažite na ustrezno kartico, zatem pa govorite navodila v 

naključnem vrstnem redu in vedno hitreje ter sami več ne sodelujte pri kazanju na kartice. Nato naj iste kartice vzamejo štirje drugi učenci in 

se postavijo na ista mesta kot učenci v prejšnjem krogu. Učencem naročite, naj še vedno kažejo s prstom na ustrezno kartico, a tokrat z 



zaprtimi očmi. V tretjem krogu igre spet menjajte učence, ki držijo kartice, in ti učenci naj zdaj zamenjajo svoja mesta v učilnici. Tokrat naj 

ostali učenci do kartice z ustreznim poimenovanjem tečejo, skačejo kot žabe ali zajci, se plazijo po kolenih ali se kako drugače gibljejo. 

 

9. Zaključek – Igra Menjaj mesto: Izberite tri druga navodila, ki si jih učenci tudi težko zapomnijo ali imajo težave z njihovo izreko. Učencem 

izmenično dodelite po enega od teh navodil in jim naročite, da ko slišijo svoje navodilo, morajo menjati mesto z nekom drugim, ki ima isto 

navodilo, ko pa slišijo besedno zvezo teacher's instructions, pa morajo menjati mesto vsi. V vsakem krogu najpočasnejši ali tisti, ki se je 

zmotil, izpade. Zmaga učenec, ki najdlje ostane v igri. 

Dodatne naloge in dejavnosti: risanka 'First day of school': https://www.youtube.com/watch?v=x7yYE6Me9w8  

Domača naloga: DZ str. 36, nal. 1, 2 

Opombe/Evalvacija:  

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=x7yYE6Me9w8


Unit 2: School rocks! Razdelek C: First day of school 

NASLOV UČNE URE: Kaj počnemo v šoli 

ZAPOREDNA ŠT. URE: 2/11 DATUM:  RAZRED: 

UČITELJ: 

UČNA GRADIVA IN PRIPOMOČKI: Touchstone 4 - učbeniški komplet, računalnik in zvočniki, interaktivna ali bela tabla, delovni listi 'What do we do at 

school? – povezovanje' in 'What do we do at school? – prevodi 

1. Uvodna motivacija – U str. 52, nal. 3 - Igra Wizard says: Ta igra je različica igre 'Simon says', le da Simona nadomesti wizard. Prevzemite 

vlogo 'Wizarda' in drugim učencem dajte navodila (ciljno besedišče prejšnje šolske ure), ki jih morajo učenci upoštevati le, če je pred besedo 

"Wizard says ". Igralci se iz igre izločijo bodisi z upoštevanjem navodil, pred katerimi ni povedi Wizard says, bodisi z neupoštevanjem navodil, ki 

vsebujejo besedno zvezo Wizard says.  

 

2. U str. 52, nal. 4a – Delovni list 'What do we do at school? – povezovanje': Učence razdelite v skupine po štiri in jim skopirajte in narežite 

navodila. Na enem kupčku naj bodo glagoli, na drugem pa preostali deli besednih zvez. 

 

3.  U str. 52, nal. 4b – Preverjanje rešitev in ponavljanje ciljnega besedišča: Predvajajte posnetek dvakrat. Pri prvem predvajanju preverite 

rešitve, učenci pa si naj rešitve na kratko zapišejo v zvezek. Pri drugem predvajanju naj učenci besedne zveze ponovijo. 

 

4. Delovni list 'What do we do at school? - prevodi': Učencem razdelite delovne liste, na katerih so slovenski prevodi besednih zvez iz naloge 4a. 

Naročite jim, naj s pomočjo kratkih rešitev nal. 4a v zvezku dopolnijo prevode z angleškimi izrazi. 

 

5. Zaključek - U str. 52 – Miles of Smiles: Preberite šale in preverite njihovo razumevanje. Vprašajte učence, katera šala jim je najbolj smešna.  

Dodatne naloge in dejavnosti: / 

Domača naloga: DZ str. 37, 38, nal. 3, 4 

Opombe/Evalvacija:  

 

  



 

Unit 2: School rocks! Razdelek C: First day of school 

NASLOV UČNE URE: Šolski predmeti 

ZAPOREDNA ŠT. URE: 2/12 DATUM:  RAZRED: 

UČITELJ: 

UČNA GRADIVA IN PRIPOMOČKI: Touchstone 4 - učbeniški komplet, računalnik in zvočniki, interaktivna ali bela tabla, slikovne kartice  

1. Uvodna motivacija – Vislice: Na tablo na eni strani narišite morskega psa, na drugi strani pa človeka in izvedite igro vislice z geslom School 

subjects. Nato elicitirajte pomen te besede. Zatem učencem določene šolske predmete s pomočjo besedišča prejšnje šolske ure opišite in naj 

ugibajo (po angleško ali slovensko), o katerem šolskem predmetu govorite. Primeri opisov: In this subject you draw pictures. – ART; In this 

subjects you listen to and sing songs. – MUSIC; In this subject you do a lot of homework and you work with numbers. – MATHS; In this subject 

you run and walk a lot. You don't sit on your chairs but you move. – P. E; In this subject you learn a lot of new words – ENGLISH. 

 

2. U str 53, nal. 5a oz. DZ, str. 126, nal. 5a – Branje, poslušanje in izpolnjevanje tabele: Posnetek predvajajte vsaj dvakrat. Pri prvem 

poslušanju naj učenci samo sledijo besedilu v učbeniku, pri drugem in po potrebi tretjem poslušanju pa naj rešijo nalogo tako, da izpolnijo 

razpredelnico v delovnem zvezku. Nato preverite rešitve. 

 

3. U str. 53, LOOK! - Uvedba ciljnega besedišča na temo šolskih predmetov: S pomočjo LOOK! okvirčka in slikovnih kartic uvedite besedišče za 

šolske predmete. Učenci naj vsako besedo vsaj 10x ponovijo (npr. 5x tiho in 5x glasno, 5x počasi in 5x hitro ali 5x kot medvedi in 5x kot miške). 

 

4. DZ str. 38, 39, nal. 5, 6  

 

5. U str. 53, nal. 5b - Spraševanje in odgovarjanje: S pomočjo primerov ponovite tvorbo povedi o najljubšem … in vprašanj o izražanju preferenc. 

Učenci naj se v dvojicah sprašujejo in odgovarjajo, pri čemer jih opomnite, naj menjujejo samo besede v rdečem, vse ostalo ostane enako. 

Preden učenci izvedejo aktivnost v dvojicah, izvedite primera pogovorov frontalno. 

 

6. Zaključek - U str. 53, nal. 5c – Razredna raziskava o najljubših šolskih predmetih 

 

Dodatne naloge in dejavnosti: pesem 'Going to school' - https://www.youtube.com/watch?v=7i211NeJZRQ  

https://www.youtube.com/watch?v=7i211NeJZRQ


Domača naloga: zapis povedi o najljubšem šolskem predmetu in/ali prepis ciljnega besedišča 5x 

Opombe/Evalvacija:  

 

 

 

  



Unit 2: School rocks! Razdelek C: First day of school 

NASLOV UČNE URE: Opis šolskih predmetov 

ZAPOREDNA ŠT. URE: 2/13 DATUM:  RAZRED: 

UČITELJ: 

UČNA GRADIVA IN PRIPOMOČKI: Touchstone 4 - učbeniški komplet, računalnik in zvočniki, interaktivna ali bela tabla, slikovne kartice  

1. Uvodna motivacija - Igra Pantomima: S pomočjo pantomime ponovite poimenovanje šolskih predmetov. Izberite posameznega učenca in mu 

na uho prišepnite šolski predmet, ki ga naj prikaže. Dogovorite se za pravila igre – dvig roke. Učenec, ki prvi ugotovi rešitev, naslednji izvaja 

pantomimo. 

 

2. DZ, str. 39, nal. 7 – Opis šolskih predmetov: Z učenci frontalno preglejte dejavnosti v okvirčku in jih prevedite v slovenščino, nato pa naj učenci 

posamezno aktivnost dopišejo k ustreznemu šolskemu predmetu. Če menite, da bo dopisovanje vzelo preveč časa, lahko učenci šolske predmete 

oštevilčijo in poleg aktivnosti dopišejo samo številko šolskega predmeta, sam prepis pa opravijo za domačo nalogo. 

 

3. U str. 54, nal. 7 – Pisanje o svojem najljubšem šolskem predmetu: Z učenci preberite zapis in jih spodbudite, da še sami napišejo kratek pisni 

sestavek o svojem najljubšem predmetu. Nato zvezke poberite in preberite nekaj opisov, preostali učenci pa lahko ugibajo, kdo je ta opis napisal. 

 

4. DZ str. 40, 41, nal. 9, 10 – Delo z besedilom 

 

5. Zaključek -  Tekmovanje v poimenovanju besedišča: Na tablo pritrdite slikovne kartice šolskih predmetov brez njihovega poimenovanja in jih 

oštevilčite. Učenci si v dvojicah izmenjaje pišejo s prstom na hrbet števila kartic in skladno z ugotovljeno številko slikovne kartice šolske predmete 

ali poimenujejo ali pa povedo, kaj pri njih počnejo. Če so učenci tekmovalni, je mogoče aktivnost izvesti kot tekmovanje med učencema v dvojici. 

Za ustrezno poimenovanje šolskega predmeta dobijo eno točko, za ustrezno poimenovanje aktivnosti pri tem šolskem predmetu pa dve točki. 

Dodatne naloge in dejavnosti: / 

Domača naloga: DZ, str. 40, nal. 8a, b – vsi; 8c – po želji in/ali DZ, str. 39, nal. 7 – dopis aktivnosti k ustreznemu šolskemu predmetu  

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 2; 

- 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: 
– šolske potrebščine; 
– stvari v učilnici; 
– predlogi za izražanje kraja; 
– pozdravi; 
– izrazi za predstavitev osebe; 
– navodila; 
– aktivnosti v razredu; 
– šolski predmeti. 
 
Slovnica: 
– nedoločni člen a, an; 
– naklonski glagol can za izražanje 

dovoljenja (Can I borrow your 
pencil?); 

– vprašalnice z What (What's this?, 
What colour is the book?, What's 
there in your school bag? What's 
your favourite school subject?), 
Where (Where's the washbasin?), 
How many (How many 
loudspeakers are there in your 
classroom?) 

– glagol biti (trdilna, nikalna, 
vprašalna oblika, kratki odgovori);  

– pravilna množina (pens); 
– kazalna zaimka this in these; 

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. 55 
 
Chatterbox: str. 56, nal. 
1-3 
 
Ciljno znanje in strategije 
učenja / Treasure 
stones: str. 57 
 
Vaje v DELOVNEM 
ZVEZKU: 
Str. 42 – 44, nal. 1 – 4 
 
 



– osebna zaimka it in they (What's 
this? -It's … / What are these? -
They're …); 

– there is, there are (vprašalna 
oblika); 

– predlogi za izražanje kraja 
– Present Simple (Do you like Art? -

Yes, I do.) 
 

Učne oblike:  

- frontalna 

- individualna 

- delo v dvojicah 

- delo v skupinah 

Učne metode: 

- razlaga 

- razgovor 

- did. igra 

- delo s slušnim posnetkom  

- igra vlog 
 

 

  



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: 
– šolske potrebščine; 
– stvari v učilnici; 
– predlogi za izražanje kraja; 
– pozdravi; 
– izrazi za predstavitev osebe; 
– naslavljanje oseb moškega in 

ženskega spola; 
– navodila; 
– aktivnosti v razredu; 
– šolski predmeti. 
 
Slovnica: 
– nedoločni člen a, an; 
– naklonski glagol can za izražanje 

dovoljenja (Can I borrow your 
pencil?); 

– vprašalnice z What (What colour is 
the book?, What's there in your 
school bag? What's your favourite 
school subject?), Where (Where's 
the washbasin?); 

– glagol biti (trdilna, nikalna, 
vprašalna oblika, kratki odgovori);  

– pravilna množina (pens); 
– kazalna zaimka this in these; 
– osebna zaimka it in they (What's 

this? -It's … / What are these? -
They're …); 

Branje: 

– Cilji enote.  
 

Samoevalvacija znanja učne enote 2 
 
Posredovanje: 
– pogovor o obravnavanih temah; 
– pogovor o naučenem; 
– načrtovanje in evalvacija lastnih procesov 

učenja. 
 

Vaje v UČBENIKU: 
Str. 58 
 
Vaje v DELOVNEM 
ZVEZKU: 
Str. 44, nal. 5 
Mini projekt, str. 45 
 
DODATNE vaje: 
– delovni list 'Blank 

dice'  
 
 



– there is, there are (trdilna oblika); 
– predlogi za izražanje kraja; 
– Present Simple (Do you like Art? -

Yes, I do.; I like …). 

Učne oblike:  

- frontalna 

- individualna 

- delo v dvojicah 

- delo v skupinah 

Učne metode: 

- samovrednotenje znanja; 

- risanje. 
 

 

  



Unit 2: School rocks! Razdelek D: Revision 

NASLOV UČNE URE: Utrjevanje znanja učne enote 2 

ZAPOREDNA ŠT. URE: 2/14 DATUM:  RAZRED: 

UČITELJ: 

UČNA GRADIVA IN PRIPOMOČKI: Touchstone 4 - učbeniški komplet, računalnik in zvočniki, interaktivna ali bela tabla, kopije nalog, kocka  

1. Uvodna motivacija - Razgovor o učni enoti 2: Z učenci se pogovorite o tem, kaj vse so se v učni enoti 2 naučili ter kaj jim je bilo všeč in kaj ne. 

 

2. U str. 56, nal. 1 - Ponovitev jezikovnih funkcij: Učenci v zvezek na kratko napišejo rešitve, lahko pa nalogo učencem skopirate in vprašanja in 

odgovore povežejo.  

 

3. U str. 56, nal. 2 - Preverjanje rešitev in poprava napak  

 

4. U str. 56, nal. 3 - Igra vlog  

 

5. U str. 57 - Pregled ciljnega besedišča in aktivnosti na temo učenja učenja  

 

6. DZ str. 43, nal. 3 - Utrjevanje znanja 

 

7. Zaključek - U str. 55 - Igra s kocko: Učenci v manjših skupinah izvedejo igro s kocko. 

Dodatne naloge in dejavnosti: / 

Domača naloga: DZ str. 44, nal. 4, 5 in/ali U str. 56, nal. 1 – prepis vprašanj in pripadajočih odgovorov v zvezek 

Opombe/Evalvacija: 

  



Unit 2: School rocks! Razdelek E: Check back 

NASLOV UČNE URE: Utrjevanje in samoevalvacija znanja učne enote 2, mini projekt 

ZAPOREDNA ŠT. URE: 2/15 DATUM:  RAZRED: 

UČITELJ: 

UČNA GRADIVA IN PRIPOMOČKI: Touchstone 4 - učbeniški komplet, računalnik in zvočniki, interaktivna ali bela tabla, kopije učbenika, str. 58, delovni 

list 'Blank dice' 

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

strani 58. S palcem pokažejo, kako dobro menijo, da znajo določen cilj (palec navzgor – dobro, palec naravnost – delno/srednje dobro, palec 

navzdol – slabo).  

 

2. U str. 58 - 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, preverijo pa tudi, če imajo zapiske v zvezku.  

 

3. DZ str. 42, nal. 1, 2 - Utrjevanje znanja in pregled rešitev 

 

4. DZ str. 45 in delovni list 'Blank dice' - Mini projekt: izdelava didaktične kocke in igra z njo: Učencem razdelite delovne liste 'Blank dice' in 

jim naročite, naj si za kocko izberejo besede, ki si jih najtežje zapomnijo. Tisti učenci, ki ne rišejo radi, lahko besede na kocko tudi zapišejo. Ko 

kocko izrežejo in zalepijo, naj igro izvedejo v parih ali manjših skupinah. 

Dodatne naloge in dejavnosti: / 

Domača naloga: U str. 54, nal. 6a, b 

Opombe/Evalvacija:  

 

 

  



NEOBVEZNE VSEBINE 

RAZDELEK F: Slurp up words: School rooms and places 
VSEBINSKI 

NASLOV 
SKLOPA 

Šolski prostori 

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 šolskih prostorov in 
aktivnosti v njih; 

- šolske prostore povežejo z 
aktivnostmi, ki se v njih 
izvajajo. 

 
Medpredmetno povezovanje:  

- DRU 
 

Besedišče in izreka: 
– šolski prostori; 
– aktivnosti v šolskih prostorih. 

 
Slovnica:  
– Present Simple 

 

Poslušanje: 

– besedišče, povezano s šolskimi prostori. 
 

Branje: 

– navodila; 

– besedišče in aktivnosti, vezane na tematiko 
šolskih prostorov. 

 
Posredovanje: 
– pogovor o šolskih prostorih in aktivnostih v njih; 
– vključevanje znanj iz drugih predmetov. 
 

Vaje v UČBENIKU: 
Str. 59, nal. 1, 2 
 
DODATNE vaje: 

- e-gradiva na spletni 
strani 

- video posnetek 

https://www.youtub

e.com/watch?v=yM

UJKH1fFF0 

  

Učne oblike:  

- frontalna 

- individualna 

- delo v dvojicah 
 

Učne metode: 

- razlaga 

- razgovor. 
 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=yMUJKH1fFF0
https://www.youtube.com/watch?v=yMUJKH1fFF0
https://www.youtube.com/watch?v=yMUJKH1fFF0


NEOBVEZNE VSEBINE 

RAZDELEK G – Crossing cultures: Schools are different 
VSEBINSKI 

NASLOV 
SKLOPA 

Šole po svetu 

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 izbiro 
ustreznega odgovora; 

- primerjajo opisane šole s 
slovensko šolo. 

 
Medpredmetno povezovanje: 

- DRU 

Besedišče in izreka: 
– Države; 
– aktivnosti. 

 
Slovnica:  

- Present Simple 

Poslušanje: 

– besedilo o različnih šolah po svetu. 
 

Branje: 

– navodila; 

– besedilo o različnih šolah po svetu; 

– vprašanja in odgovori o prebranem besedilu. 
 

Posredovanje: 
– pogovor o različnih šolah po svetu; 
– razlaga in povzemanje slišanih in branih 

besedil; 
– vključevanje znanj iz drugih predmetov. 
 

Vaje v UČBENIKU: 
Str. 60, nal. 1-3 
 
 
DODATNE vaje: 

- e-gradiva na spletni 
strani 

- video posnetki  

 https://www.youtube.
com/watch?v=UApQ
k25v8Ro 

 https://www.youtube.
com/watch?v=k9K1t8
b9t3s  

 https://www.youtube.
com/watch?v=d6XHu
E32tq0 

 

Učne oblike:  

- frontalna 

- individualna 
 

Učne metode: 

- razlaga 

- razgovor 

- delo z besedilom. 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=UApQk25v8Ro
https://www.youtube.com/watch?v=UApQk25v8Ro
https://www.youtube.com/watch?v=UApQk25v8Ro
https://www.youtube.com/watch?v=k9K1t8b9t3s
https://www.youtube.com/watch?v=k9K1t8b9t3s
https://www.youtube.com/watch?v=k9K1t8b9t3s
https://www.youtube.com/watch?v=d6XHuE32tq0
https://www.youtube.com/watch?v=d6XHuE32tq0
https://www.youtube.com/watch?v=d6XHuE32tq0


NEOBVEZNE VSEBINE 

RAZDELEK 
H – Let's step beyond English: Fun ways of 

learning English 

VSEBINSKI 
NASLOV 
SKLOPA 

Načini učenja 

IZOBRAŽEVALNI CILJI 
JEZIKOVNA ZNANJA 
(besedišče in izreka, 

slovnica) 

SPRETNOSTI IN 
PREVLADUJOČE 

DEJAVNOSTI UČENCEV 

VAJE V UČBENIKU, 
DELOVNEM ZVEZKU 
IN DODATNE VAJE 

Učenci:  

- berejo predloge za učenje 
angleškega besedišča;  

- kritično razmišljajo o učenju 
angleščine; 

- preizkušajo strategije za 
učenje besedišča. 

 
Medpredmetne povezave:  

- DRU 

- GUM 
 

Besedišče in izreka: 
– učenje učenja; 
– aktivnosti. 

 
Slovnica:  

- Velelnik 

Poslušanje: 

– predlogi za učenje angleškega besedišča.  
 
Branje: 

– navodila; 

– predlogi za učenje angleškega besedišča.  
 

Posredovanje: 
– pogovor o načinih učenja; 
– razmislek o lastnih načinih učenja. 
 

Vaje v UČBENIKU: 
Str. 61, nal. 1-3 
 
DODATNE vaje: 

- e-gradiva na spletni 
strani 

- video posnetek 
https://www.youtube.
com/watch?v=kB_GS
stdsFQ 

 

Učne oblike:  

- frontalna 

- individualna 

- delo v dvojicah 
 

Učne metode: 

- razlaga 

- razgovor 

- demonstracija 

- delo z besedilom. 
 

  

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


NEOBVEZNE VSEBINE 

RAZDELEK 
I – Storytime:  

Henry the Hedgehog Goes to School 

VSEBINSKI 
NASLOV 
SKLOPA 

Zgodba o ježkovem prvem dnevu v šoli 

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;  
– povežejo slike z besedami;  
– povedi razvrstijo v pravilni 

vrstni red in s tem izkažejo 
razumevanje besedila; 

– zaigrajo zgodbo. 
 

Medpredmetne povezave:  

- DRU 
 

Besedišče in izreka: 
– besedišče iz zgodbe. 
 
Slovnica:  

- Present Simple. 

Poslušanje: 

– zgodba. 
 

Branje: 

– navodila; 

– zgodba; 

– povedi. 
 
Posredovanje: 
– razlaga in povzemanje slišanega in branega 

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

 

Vaje v UČBENIKU: 
Str. 62, 63, nal. 1-4 
 
 
DODATNE vaje: 

- e-gradiva na spletni 
strani 

- video posnetek 
https://www.youtube.
com/watch?v=a_bqf
CoZjvc 

 

Učne oblike:  

- frontalna 

- individualna 

- delo v dvojicah 
 

Učne metode: 

- razlaga 

- razgovor 

- delo z besedilom; 

- igra vlog. 
 

  

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


NEOBVEZNE VSEBINE 

RAZDELEK 
J – Reading for fun: Space 
Buddies – Episode 2 

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 2. del zgodbe v 
nadaljevanjih. 

 

Besedišče in izreka: 
– besedišče na temo šole.  

 
Slovnica:  
– glagol biti; 
– kazalni zaimki; 
– Present Simple. 

Poslušanje: 

– 2. del stripa v nadaljevanjih. 
 

Branje: 

– 2. 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. 64 
 

Učne oblike:  

- frontalna 

- delo v dvojicah 
 

Učne metode: 

- delo z besedilom. 
 

  



Unit 2: School rocks! 
Razdelek F: Slurp up words 

Razdelek J: Reading for fun 

NASLOV UČNE URE: Šolski prostori in aktivnosti v njih, strip Space Buddies – 2. del 

ZAPOREDNA ŠT. URE: 2/16 DATUM:  RAZRED: 

UČITELJ: 

UČNA GRADIVA IN PRIPOMOČKI: Touchstone 4 - učbeniški komplet, računalnik in zvočniki 

1. Uvodna motivacija: Ogled videa This is Britain – School: https://www.youtube.com/watch?v=yMUJKH1fFF0 Z učenci si oglejte video posnetek 

in navežite pogovor na prostore šole, ki so jih učenci zasledili, in kaj se tam počne.  

 

2. U str. 59, nal. 1 - Uvedba šolskih prostorov: Predvajajte posnetek dvakrat. Pri prvem predvajanju naj učenci besede poslušajo in pokažejo 

ustrezno sličico, pri drugem predvajanju pa navodilo ponovijo. Zatem poimenujte šolske prostore v naključnem vrstnem redu vedno hitreje, učenci 

pa naj s prstom kažejo na njih. 

 

3. U str. 59, nal. 2 – Povezovanje šolskih prostorov z aktivnostmi, ki jih tam počnemo: Če želite prihraniti na času in izpeljati še kako dodatno 

aktivnost s pomočjo te naloge, nalogo učencem skopirajte. Ko preverite rešitve, s pomočjo povedi in slikovnih kartic sprašujte, kaj je na slikah ter 

tvorite povedi, ki jih naj učenci za vami ponovijo: T: What's this? P: It's the canteen. T: You eat lunch in the canteen. … 

 

4. U str. 59, nal. 2 – Ugibanje šolskega prostora: En učenec v dvojici drugemu po vzoru ponovljenih povedi iz prejšnje aktivnosti in rešitev naloge 

2 v zvezku ali na delovnem listu bere povedi, drugi pa poimenuje šolski prostor. Nato vlogi zamenjata. 

 

5. U str. 64 - Poslušanje in branje stripa Space Buddies, episode 2 

 

6. Zaključek - U str. 64 – Igra vlog 

Dodatne naloge in dejavnosti: / 

Domača naloga: Zapis povedi, v katerem šolskem prostoru kaj počnemo in/ali prepis ciljnega besedišča 5x 

Opombe/Evalvacija:  

  

https://www.youtube.com/watch?v=yMUJKH1fFF0


Unit 2: School rocks! Razdelek G: Crossing cultures 

NASLOV UČNE URE: Delo z besedilom “Schools are different” 

ZAPOREDNA ŠT. URE: 2/17 DATUM:  RAZRED: 

UČITELJ: 

UČNA GRADIVA IN PRIPOMOČKI: Touchstone 4 - učbeniški komplet, računalnik in zvočniki, interaktivna ali bela tabla, slikovne kartice  

1. Uvodna motivacija - Ponovitev besedišča na temo šolskih prostorov: S pomočjo povedi iz učbenika, str. 59, nal. 2, opišite šolske prostore, 

učenci pa naj ugibajo, za kateri šolski prostor gre. Aktivnost lahko izvedete kot tekmovanje. 

 

2. Ogled video posnetka 'What a classroom looks like in 27 countries around the world':  https://www.youtube.com/watch?v=UApQk25v8Ro 

Na podlagi ogledanega video posnetka elicitirajte temo učne ure.  

 

3. U str. 59 - Iskanje besedila o različnih šolah v učbeniku 

 

4. U str. 59, nal. 1 - Poslušanje in branje ter nato povzemanje 

 

5. U str. 59, nal. 2 – Izbira ustreznega odgovora 

 

6. U str. 59, nal. 3 – Primerjava slovenske šole s šolami po svetu  

 

7. Zaključek - ogled videa 'How children around the world get to school': https://www.youtube.com/watch?v=k9K1t8b9t3s ali 'Kids Try School 

Lunches From Around the World': https://www.youtube.com/watch?v=d6XHuE32tq0  

Dodatne naloge in dejavnosti: / 

Domača naloga: / 

Opombe/Evalvacija:  

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=UApQk25v8Ro
https://www.youtube.com/watch?v=k9K1t8b9t3s
https://www.youtube.com/watch?v=d6XHuE32tq0


Unit 2: School rocks! Razdelek H: Let's step beyond English 

NASLOV UČNE URE: Delo z besedilom “Fun ways of learning English” 

ZAPOREDNA ŠT. URE: 2/18 DATUM:  RAZRED: 

UČITELJ: 

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

1. U str. 61, nal. 1 – Razgovor 

 

2. U str. 61, nal. 2 - Poslušanje in branje ter nato povzemanje. 

 

3. U str. 61, nal. 3 – Izbira in preizkus ene od navedenih aktivnosti. 

 

4. Zaključek – Ogled video posnetka 'Learning English pronunciation is fun': https://www.youtube.com/watch?v=kB_GSstdsFQ  

Dodatne naloge in dejavnosti: / 

Domača naloga: / 

Opombe/Evalvacija:  

 

  

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


Unit 2: School rocks! Razdelek I: Storytime 

NASLOV UČNE URE: Zgodba Henry the Hedgehog Goes to School 

ZAPOREDNA ŠT. URE: 2/19 DATUM:  RAZRED: 

UČITELJ: 

UČNA GRADIVA IN PRIPOMOČKI: Touchstone 4 - učbeniški komplet, računalnik in zvočniki, interaktivna ali bela tabla, dodatni didaktični material po 

želji  

1. Uvodna motivacija – Igra Vislice: Na tablo narišite padalo in izvedite igro Vislice z geslom A story about a hedgehog. Elicitirajte pomen te 

besede in učencem povejte, da bodo brali in poslušali zgodbo o ježku. 

 

2. U str. 62 - Iskanje zgodbe v učbeniku 

 

3. U str. 63, nal. 2 - Povezovanje in uvedba besedišča, pomembnega za razumevanje zgodbe  

 

4. U str. 62, nal. 1 - Poslušanje in branje ter nato povzemanje 

 

5. U str. 63, nal. 3 - Poslušanje in branje ter razvrstitev povedi v pravilni vrstni red 

 

6. U str. 63, nal. 4 – Igra vlog 

 

7. Zaključek - Ogled risanke 'Hedgehog Goes to Kindergarten' in ugotavljanje vsebinskih razlik med prebrano zgodbo in ogledano risanko 

- https://www.youtube.com/watch?v=a_bqfCoZjvc 

Dodatne naloge in dejavnosti: Izdelava ježka https://www.youtube.com/watch?v=tVIJpisJr9c  

                                                    Spletna sestavljanka https://puzzlefactory.pl/en/puzzle/play/animals/185860-hedgehog-autumn-season#6x  

                                                    Pobarvanke https://www.pinterest.com/pin/539587599089614302/  

Domača naloga: / 

file:///C:/Users/matej/Downloads/-
https://www.youtube.com/watch?v=a_bqfCoZjvc
https://www.youtube.com/watch?v=tVIJpisJr9c
https://puzzlefactory.pl/en/puzzle/play/animals/185860-hedgehog-autumn-season#6x
https://www.pinterest.com/pin/539587599089614302/


Opombe/Evalvacija: : 

 

 

 


