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Delo na daljavo – drugi teden 

Dragi učenci 4. razreda in spoštovani starši, 

naprej hvala za velik odziv, vašo ažurnost in pomoč pri pošiljanju nalog. Moj inbox je bil zelo                 
živ in uspeli smo ustvariti aktiven pouk na daljavo. Čestitke vsem! 

V nadaljevanju vam pošiljam refleksijo prvega tedna, da preverite, kje smo ter navodila za              
delo v prihodnje. 

Zraven vam prilagam primer opravljenih nalog, da se lahko orientirate. 

Sodeč po poslanih nalogah, nam celo nadgradnja snovi gre kot po maslu. Zato v naslednjem               
tednu vse potrebne zapise naredite v zvezek. Sama sem otrokom naloge preverila in ugotovila,              
da jim gre res dobro in zdaj lahko mirno uporabimo malo več zvezka in malo manj maila. Ne                  
bi pa rada hitela s snovjo zato si tudi vi vzemite čas. 

Čas za naslednje delo bo še vedno približno 15-20 minut tako, da otroci ne bodo               
obremenjeni, snov pa se nadgradi.  

Če slučajno kdo potrebuje več časa, ni problem, prosim, ne obremenjujte se, naredite, koliko              
zmorete. Sama se trudim, da je tudi pouk na daljavo osmišljen, uporaben, zanimiv, otrokom              
enostaven in privlačen, z nazornimi navodili, da učenci delajo čim bolj samostojno, da pa še               
vedno zaznavajo mojo prisotnost, tako kot to počnem pri samem pouku. Vidim, da zmoremo              
tudi na daljavo. 

Pošiljam vam navodila za drugi teden. Lepo počasi, poskusili smo nekaj novega, če hitro              
naredite, malo utrjujte za nazaj, oglejte si kakšen film, poslušajte glasbo, pojdite na sonce. 

Pazite nase in na svoje bližnje, 

učiteljica Ivana 

 

 

 

 

 
 

 

ZNANJE, VZGOJA, ODGOVORNOST IN VARNOST SO NAŠ KAŽIPOT V PRIHODNOST. 

 



4. razred, refleksija prvega tedna 

za nami je prvi teden pa poglejmo, kaj smo naredili. Primeri so od vas, učencev. Ne morem                 
vključiti vseh vaših odličnih nalog, obljubim, da si jih pogledamo v živo, samo da pridemo               
nazaj v šolo. 

Delo na daljavo - prvi teden 

Najprej smo ponovili dele telesa: Nato smo začeli nadgradnjo - kaj naše telo        
zmore - CAN. Navodila so:  

 

 

Naredili ste različno, ampak vsi dobro! 

A veš, kaj vse zmoremo narediti z našimi deli 
telesa? Npr. 
 
With my hand I can draw. With my legs I can 
run. With my mouth I can speak. With my 
nose I can smell. 
 
CAN, kot že verjetno predvideš, izraža, da nekaj 
zmoremo. In ti? Kaj zmoreš, kaj znaš? 
 
Can you ski? Can you swim? Can you sing?  
 
Zato najprej reši naloge iz Unit 9, What can you 
do? Najdeš jih naprej pri Unit 9 na  
 
https://interaktivne-vaje.si/anglescina/vocabulary
_1_5r/can_4_5r.html 
 
Ko jih par rešiš, napiši povedi, ki opisujejo, kaj 
znaš. Npr. I can swim. I can count to 20. I can 
speak English (I know you can ;). Napiši, kolikor 
povedi želiš.  
Sledi primer. 

Primeri za CAN Primer lahko tudi ilustriraš: 
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4. razred, 2. teden 

 

V nadaljevanju se naučimo uporabiti CAN’T, če česa ne moremo, ne znamo narediti. 

Npr. I can’t play piano. I can’t fly, but birds can. Za učenje uporabite nalogo na interaktivnih                 
vajah: 

 

2-3 primera napišite v zvezek in to je vse za CAN’T 
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