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 Že star slovenski pregovor pravi: več jezikov 
znaš, več veljaš!

 Angleščina je zelo razširjen mednarodni 
jezik.

 Uporablja se pri sporazumevanju v znanosti, 
tehnologiji, trgovini, letalstvu, 
računalništvu,…

 Je jezik svetovnega spleta.
 V angleščini poslušaš pesmi, gledaš
filme, igraš računalniške igrice…
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Ker učenje drugega tujega jezika: 
 spodbuja pozitiven odnos do jezikov,
 ima pozitiven učinek na učenje,
 večjezičnost pomeni tudi boljšo zaposljivost, ko 

boste iskali službo.
 Ker se drugega tujega jezika učiš hitreje, brez 

stresa skozi igro in na zabaven način.
 Z učenjem tujega jezika lahko izboljšamo svoj 

spomin in ostala znanja
 Z učenjem tujega jezika postanemo bolj odprti 

za drugačnost.
 Ob učenju tujega jezika bolje razumemo (in 

razvijamo) tudi materni jezik – in obratno.
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 Naučili se boste pozdravljanja v angleščini;

 kako se predstaviti;

 kako predstaviti svojo družino, dom, šolo;

 poimenovati števila, barve, šolske 
potrebščine, hrano, oblačila itd.;

 spoznali boste kulturo in navade Angležev 
skozi zgodbe v knjigi in delovnem zvezku z 
naslovom 

HAPPY STREET
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 Pomagali nam bodo Jack, Polly, Daisy, njihov 
prijatelj Greg ter dva navihana hišna 
ljubljenčka – Flossy (skupaj z naraščajem) in
Otto.

Spoznali bomo tudi nove prebivalce Vesele 
Ulice, ki nas bodo nasmejali skozi 
dogodivščine. 
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 KDAJ SE UČIMO NIP Angleščina?
Od 4. do 6. razreda OŠ.

 KDO POUČUJE?
Učiteljica Klara ŽERDIN

 KOLIKOKRAT?
2 šolski uri na teden.

 KOLIKO OCEN?
4 ocene – dve pisni in dve ustni.

 KAJ SE UČIMO?
S pomočjo zabavnih stripov (zgodbic), pesmi    
in iger bomo v 5. razredu ponovili in nadgradili 
besedišče, ki smo ga usvojili v 4.r 
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UPAM, DA SE NASLEDNJE LETO VIDIMO.

SAJ VESTE,

»Prezgodaj ni nikoli, prepozno pa je lahko.«

teacher Klara
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