
4. TEDEN: 14. april – 17. april 2020 

 

Živijo moji drugošolci! 

Kako ste? Za nami je prečudovit sončen teden in še podaljšan vikend. Upam, da ste lepo 

praznovali velikonočne praznike, da ste se najedli pirhov in potice in da ste sedaj pripravljeni 

na nov teden. Pri angleščini si bomo ta teden nekoliko oddahnili od vremena in si pogledali 

Veliko noč po angleško in nekaj rim. Prosim vas, da vsakič po končanem delu ponovite še 

snov za nazaj, zato da ko in če pride do ustnega ocenjevanja znanja, ne bo težav in boste vsi 

že dobro pripravljeni! Želim vam lep teden! 

Učiteljica Eva 

 

1. DAN: 

Kot smo že rekli, smo pretekli teden praznovali velikonočne praznike. Najprej si v zvezek na 

novo stran zapišimo naslov. Vzemi rdečo barvico in v prvo vrstico, na vrhu zvezka, na sredino 

zapiši: 

EASTER – VELIKA NOČ 

Ker je Velika noč že za nami, točno veš kaj vse pri nas počnemo. Pripravimo velikonočne jedi, 

pobarvamo pirhe in z družino vse skupaj veselo pojemo. Nekateri se odpravijo v cerkev, ker 

je to verski praznik, jedi blagoslovijo, drugi pa praznujejo na malce drugačen način. V Ameriki 

na primer, Veliko noč (Easter) praznujejo povsem drugače, čeprav imajo ravno tako pirhe. 

Igrajo se različne igre (tekmujejo kdo bo našel več pirhov) in povsod jih spremljajo zajci. V 

zvezek si boste sedaj prepisali spodnjo pesmico o velikonočnem zajčku. Potem pa vam o 

pesmici povem vse kar je novega. Pod naslov s svinčnikom prepiši pesmico: 

Easter bunny 

hop, hop, hop. 

Make your ears go, 

flop, flop, flop! 

Hide your easter 

eggs around, 

in the grass and 

on the ground. 

Easter bunny 



hop, hop, hop. 

Make your ears go 

flop, flop, flop! 

Pesmica govori o velikonočnem zajčku. Mi poznamo besedo RABBIT, tukaj je BUNNY kar je 

bolj ljubkovalno, torej pomeni zajček. Pesmico vam bom spodaj še prevedla. Prevoda si ni 

treba zapisovat v zvezek, če pa želite, pa seveda lahko. 

Velikonočni zajček 

hop, hop, hop. 

Naj tvoja ušesa delajo 

flop, flop, flop. 

Skrij velikonočna 

jajca povsod, 

v travo in 

na tla. 

Velikonočni zajček 

hop, hop, hop. 

Naj tvoja ušesa delajo 

flop, flop, flop. 

Tako, pesmica je preprosta in kratka. Da boste vedeli kako se jo zapoje in pravilno izgovarja, 

si jo oglejte na povezavi: https://www.youtube.com/watch?v=CzYplxl_RAc. Pesmico 

poslušajte večkrat, da jo boste na koncu znali od glasbi zapeti. Spodaj pod besedilo narište 

velikonočnega zajčka s pirhi, če pa imate doma tiskalnik, lahko natisnete spodnjega, ga 

pobarvate, izrežete in prilepite v zvezek. 

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


 

2. DAN: 

Ta teden bo v znamenju pesmic in rim. Od velikonočnega zajčka bomo šli sedaj k medvedu. 

Najprej si oglejmo tri besede. Vse tri besede smo se že naučili zato jih znamo tudi pravilno 

izgovoriti. 

A BEAR A CHAIR A PEAR 
 

Če se spomnite A BEAR (»a ber«) pomeni medved, A CHAIR (»a čer«) stol in A PEAR (»a per«) 

hruška. Besede ponovite eno za drugo. Ponovite jih večkrat. Kaj opazite? 

Besede se med seboj rimajo. Rime sem vzela iz kratke pesmice. Spodnjo pesmico si natisnite 

in prilepite v zvezek, če te možnosti nimate, si jo prosim prepišite. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pesmica gre v slovenščini takole: 

MEDVED 

TO JE MEDVED 

KI SEDI NA STOLU 

IN JE HRUŠKO. 

V slovenščini se pesmica čisto nič ne rima, v angleščini pa zelo lepo zveni. Pesmico večkrat 

ponovite, da boste začutili rime.  

Sedaj vas bom pa postavila pred izziv. Odprite svoj zvezek. Poglejte koliko besed smo se že 

naučili. Pomislite, če mogoče znate tudi kakšno besedo, ki se jo skupaj nismo naučili. Katere 

besede sodijo skupaj kot rime? Jih lahko najdeš? Zapiši jih v zvezek do naslednjega tedna. 

Starše prosi, da besede fotografirajo in mi jih pošlji. Zelo sem radovedna katerih se boste 

spomnili. Tukaj je nekaj mojih. 

 

 

 

 

A BEAR 

THIS IS A BEAR 

SITTING ON A CHAIR 

AND EATING A PEAR. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se že veselim vaših nalog. Pa brez goljufanja.  Lep teden otroci! 


