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They are happy, we are happy, 
I‘m happy



Dober tim



1. Orehove novičke; 
slovensko - angleška predstava



2. Free for dance; 
angleško - slovenska predstava



3. Čvekajmo po angleško

• medpredmetni sklop v 5. razredu; SLJ in TJA

• timsko sodelovanje in načrtovanje (2 učiteljici 
angleščine, 3 učiteljice RP v 5. razredu)



Učni cilji - slovenščina

Operativni cilj pri jeziku: 

Učenci/ učenke opazujejo, prepoznavajo in 
poimenujejo oz. opisujejo tuji jezik, ki se ga učijo, 
vzroke za njegovo učenje ter pisne, glasovne in 
slovnične podobnosti in razlike med njim in 
slovenščino.



Učni cilji - angleščina

Medkulturna sporazumevalna zmožnost v angleščini: 
Učenci spoznavajo jezikovni način angleščine in 
razvijajo zmožnost uporabe jezikovnih znanj za 
razumevanje pomena sporočil oz. besedil in za 
tvorjenje novih sporočil oz. besedil.

Pisanje in pisno sporočanje ter sporazumevanje 
(ortografske spretnosti):

Učenci spoznavajo in uporabljajo temeljna načela za 
zapisovanje v angleščini in razmerja med glasovi in 
zapisom.



Načrtovanje

• Kdaj?

• Koliko ur?

• Kako?

• Vsi za?

• Nadomeščanja?

https://busy.org/@pasaift/after-graduation-what-next



branje knjige Svetlane Makarovič: 
Veveriček posebne sorte

https://busy.org/@pasaift/after-graduation-what-next



Obnova

Veveričku posebne sorte je ime Čopko in je najmanjši od vseh petih 
veveričk veverice Puhanke. Ko so vse veveričke naredile svoj prvi 
skok z drevesa, ga Čopko ni mogel. Puhanka ga je pokarala, češ, naj 
ji ne dela sramote s svojo strahopetnostjo. Vendar, ko ji je le 
dopovedal in ga je pogledala od blizu, je videla, da ima eno tačko 
nenavadno skrivljeno in tanjšo od ostalih. S takšno tačko pa nikoli 
ne bo tak kot druge veverice in seveda so se o tem raznesle 
govorice.»Kot da je skakanje in plezanje edino, kar imajo veverice 
početi na svetu!«Puhankina teta, stara Replja, je Puhanki rekla, da 
bo ravno Čopko imel veliko časa, da se nauči česa boljšega od 
skakanja in plezanja. In res, Čopko je počasi začel opazovati svet 
okoli sebe, poskušal razno razne stvari, ki se jih je tudi naučil: peti; 
seštevati in odštevati lešnike; razločevati liste raznih dreves; 
opazovati življenje ptic, rož, drevja; napovedovati vreme. Medtem 
pa so ostale veverice celo poletje porabile za skakanje in plezanje. 
Čopko je postal najpametnejši in najbolj izkušen veveriček v vsem 
gozdu, tako da so vse veverice hodile k njemu po nasvete.«



napoved ciljev: 
drugačnost/podobnost med jeziki

https://busy.org/@pasaift/after-graduation-what-next



delo v skupinah; iskanje 
podobnosti/razlik



celotna tabelska slika



oblikovanje skupin (podobnosti in 
razlike)



Ugotovitve

1. enak zapis, različen pomen

2. enak zapis, enaka izgovorjava

3. angleške izpeljanke

4. enaka/podobna izgovorjava, različen zapis

5. enak zapis, različna izgovorjava



1. enak zapis, različen pomen

tank

car

note

https://img2.cgtrader.com/items/717153/23ea94e241/large/water-storage-tank-3
d-model-obj-mtl-fbx-blend.png

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcSmKD-n-BC6HqRLdVSHJy8wU5sBaC-2k1lo6ftPMTNt61ztuvdA

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTonqRG1ow3
b9xon8I-IPlbOYYakFxFIegWK4Lu3U5HzvULda18Rw&s

https://images.squarespace-cdn.com/content/5645a14de4b0596be10c1887/1554974380417-
OQPTOE0RCJWOUXP7ED3A/Kralj.png?content-type=image%2Fpng

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQAYeMNRE0XPjRD6qKxV5j
RzZRJTii7pJabwhJbeZ34PNWZlf4Hkw&s

https://img.pixers.pics/pho_wat(s3:700/FO/34/48/28/97/700_FO34482897_c5c66bdd381ef49facafa788e19200f1.jpg,700,
495,cms:2018/10/5bd1b6b8d04b8_220x50-watermark.png,over,480,445,jpg)/fotomurales-notas-de-la-musica.jpg.jpg



2. enak zapis, enaka izgovorjava

hot dog

lama

park

hotel

taxi

mango



3. angleške izpeljanke

friend- frend

perfect- perfektno

bus

bike- bajk

by the way

babe- bejba

sorry- sori

cash- keš



4. enaka/podobna izgovorjava, 
različen zapis

pingvin- penguin oktober- October

pica- pizza kavboj- cowboy

kenguru- kangaroo blok- block

avokado- avokado helikopter- helicopter

koala- koala klovn- clown

iglu- igloo čili- chilly

kompas- compass radio- radio



5. enak zapis, različna izgovorjava

minus planet

plus angel

burger tiger

April robot

September banana

December ocean

November magnet



izbira besed



pisanje sestavka Čvekajmo po 
angleško



poročanje





evalvacija



3 nove informacije, ki si jih 
pridobil/a
• Slovenščina in angleščina sta si zelo podobni.

• Veliko besed se enako napiše.

• Kaj so izpeljanke.

• Angleške besede so poslovenjene.

• Nekatere angleške besede se zapišejo enako, 
izgovorijo pa se drugače.

• Slovenci uporabljamo veliko angleških besed.

• Lahko napišeš spis v slovenščini in angleščini skupaj.



3 nove informacije, ki si jih 
pridobil/a
• Veliko angleških besed je podobnih slovenskim.

• Nekaj novih angleških besed.

• Razvrščanje besed.

• Pisanje sestavka.

• Pri angleščini se lahko zelo zabavaš.

• Ni nujno, da imajo besede isti pomen.

• Zapis nekaterih besed v angleščini.



2 vprašanji, ki se ti porajata

• Zakaj sedimo v skupinah?

• Zakaj to sprašujete?

• Koliko je vseh besed, ki so si podobne?

• Koliko besed je čisto enakih?

• Kdo je najboljše naredil nalogo?

• Zakaj se besede v angleščini ne izgovorijo tako kot 
se napišejo?

• Ali poznamo še kakšno skupino?



2 vprašanji, ki se ti porajata

• Koliko angleških izpeljank obstaja?

• Kaj so izpeljanke?

• Kam sodi klovn?

• Kako se napiše čokolada?

• Zakaj se Angleži ne učijo slovenščine?

• Zakaj ima veliko držav angleščino za materni jezik?

• Kdaj je nastal hot dog?

• Zakaj imamo izpeljanke?



1 znanje (spoznanje), ki bo vplivalo 
na tvoje vsakodnevno življenje
• Veliko slovenskih in angleških besed je podobnih.

• Kako se tvorijo povedi.

• Angleščina ni tako težka.

• Kako se izgovorijo besede.

• Govoril bom v angleščini in slovenščini.

• Bolje razumem jezik.

• Kako delimo besede.

• Govorila bom več „neprimernih“ angleških besed.



1 znanje (spoznanje), ki bo vplivalo 
na tvoje vsakodnevno življenje
• Besede vplivajo na vsakdanje življenje.

• Vsak dan bom poskušal povedati eno novo angleško 
besedo.

• Kaj so izpeljanke.

• Veliko več sem se naučil o angleščini.

• Znala bom bolje govoriti angleško in poznala 
pomen besed.

• Znanje, ki bo vplivalo na moje vsakodnevno 
življenje je angleščina.



4. Vreme, vremenska napoved

• medpredmetni sklop v 5. razredu; DRU in TJA

• timsko sodelovanje in načrtovanje (1 učiteljica 
angleščine, 2 učiteljici RP v 5. razredu)



učni cilji

slovenščina:

povezati izkušnje s pihanjem vetra z vremenskimi 
razmerami, poznati ciklone kot območja z nizkim tlakom 
in anticiklone kot območja z visokim tlakom, razložiti, da 
vetrovi pihajo zaradi tlačne razlike od anticiklonov proti 
ciklonom, razložiti, da na smer vetrov vplivajo še druge 
okoliščine

angleščina:

spoznajo osnovne lastnosti krajših in preprostih besedil, 
uporabljajo pogosto rabljeno, omejeno besedišče s 
tematskih področij, primernih in zanimivih zanje



potek dela/ tematski sklop

- ugotovitev teme: uganke o vremenu

- petje že znane pesmi o vremenu

- pantomima; vremenski pojavi (angleško in 
slovensko)

- posnetek vremenske napovedi v slovenščini in 
angleščini + pogovor (preverjanje že naučenega 
znanja)

- delo v skupinah (skupine določene že v naprej po 
učenčevih sposobnostih)

- evalvacija



plesna koreografija na že v naprej 
znano pesem Seasons Song 

(https://www.youtube.com/watch?v=8ZjpI6fgYSY)

https://www.youtube.com/watch?v=8ZjpI6fgYSY


enostavna vremenska napoved v 
slovenščini



enostavna vremenska napoved v 
angleščini



napoved v slovenščini brez 
„predloge“



napoved v angleščini „Use your
imagination“



evalvacija

1. Z ustreznim sončkom oceni 
današnji potek ure.

2. Kaj ti je bilo pri današnji uri 
najbolj všeč?

3. Kaj bi po tvojem mnenju morali 
izboljšati, spremeniti?

4. Kako ste sodelovali v skupini?
5. Kaj bi sporočili učiteljici Barbari 

in učiteljici Jasmini/ Mateji?



Kaj ti je bilo pri današnji uri najbolj 
všeč?
• ko smo gledali angleško vremensko napoved

• zabava

• ples

• ko smo predstavljali vremensko napoved

• da smo se smejali

• delo v skupinah

• da smo se nekaj naučili

• nastopanje

• pantomimo

• ko si je ena skupina med predstavitvijo izbrala tudi oglase

• sodelovanje s sošolci



Kaj bi po tvojem mnenju morali 
izboljšati, spremeniti?
• več vaje pred nastopom

• več časa za pripravo

• da si sami izberemo skupine

• da bi vsi lahko sodelovali v vseh skupinah



Kako ste sodelovali v skupini?

• super

• najprej smo se skregali, potem je nekako šlo

• vsi smo sodelovali

• vsak je lahko povedal svoje mnenje

• vsak je napisal eno poved

• vse ideje so bile sprejete

• napisala sem si svoje besedilo



Kaj bi sporočili učiteljicama?

• najboljši učiteljici na svetu

• zabavni sta

• dajmo imet take ure večkrat

• obe sta zelo dobri učiteljici

• zahvaljujem se za tako izjemno in zabavno uro

• vsak dan bi moralo biti tako



Analiza učiteljic

• Pričakuj nepričakovano.

• Premalo časa.

• Odgovoriti na vprašanja evalvacije učencev.

• Kako narediti še boljše?

https://irishprimaryteacher.ie/working-as-a-resource-teacher-the-first-steps

https://irishprimaryteacher.ie/working-as-a-resource-teacher-the-first-steps


Ideje za naprej

• Slovenija

• koledar

• lastnosti pravljice

• …

https://busy.org/@pasaift/after-graduation-what-next



Vztrajaj!

https://es.dreamstime.com/stock-de-ilustraci%C3%B3n-tres-planes-concepto-para-el-cambio-del-plan-image45956669

https://www.livingwellspendingless.com/okay-change-plan-secret13
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