
NEMŠČINA na daljavo, 4. teden 

6. razred 

Pozdravljeni, učenci/-ke. (Liebe Schüler/-innen und Eltern.) 

 

Vaši odzivi so odlični.  

Škoda, ker svojega dela ne moremo nadaljevati v spletni učilnici, se povezati še bolj in ustvarjati 

vsebin v živo. Toda takšna so navodila. Zavedati se je dobro, da nimamo vsi enakih možnosti 

in podpreti vsako obliko sodelovanja, tudi klasično. Predvidevam, da tisti, ki se ne pridružijo,  

vsebine lahko spremljajo bolj modernizirano. Upam, da jih kmalu dohitimo in sporočam, da 

pogrešam vse učence, ki se niso uspeli odzvati.  

 

51. ura: Wiederholung 

 

1. naloga:  Naslednji teden bo vaša prva naloga, da sistematično pregledate svoje naloge in s 

kljukico označite, katere naloge ste zares naredili/opravili, katere oddali in katere še vedno 

čakajo na vas in ne morejo do mene. 

Izpolnjeno preglednico boste slikali in mi jo poslali na moj elektronski naslov: 

marija.kolenc1@guest.arnes.si ali marijakolenc.kolenc@gmail.com, jaz pa bom 

ugotovila, kje se skrivajo vaše naloge. 

 

zap. 

št.: 

naloga: opravil/-a oddal/-a nisem 

opravil/-

a 

nisem 

oddala/-a 

1. Uredil/-a sem svoj 

zvezek. 

    

2. Zasnova plakata.     

3. Sestavek Mein 

Lieblingssport 

(dodano, ker ste ga 

skoraj vsi poslali). 

    

4. S. 58 / A. 10: 

Tvorjenje vprašanj. 

    

5. 4. naloga, 3. teden: 

Dopišite označene 

odgovore. 
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2. naloga: Druge naloge predstavljajo vaše šolsko delo (to bi delali v šoli), zato jih redno 

pregledujte. Spodaj so rešitve nalog v delovnem zvezku iz prejšnjega tedna. 

Lösungen: 

 

S. 58/A. 10 

Ella und Mama sind zu Hause. Mama macht die Gartenstühle sauber und Ella 

sitzt in ihrem Zimmer und hört Musik. Das Fenster ist geöffnet. Mama stellt 

immer wieder Fragen und Ella hört sie nicht gut.  

S. 58./A. 11 

Wer kommt heute zu Besuch? 

Was bäckst du? 

Wann kommen sie? 

Wo sitzen wir dann? 

Was muss ich tun? 

S. 57/A. 9 

Wer, Wer, Was, Wer, Wo 

S. 59/A. 12 

1./d.,  2./a., 3./e., 4./b., 5./c., 6./f. 

S. 60/A.13 

1./c. 

2./c. 

3./b. 

4./c. 

5./b. 

6./b. 

7./c. 

8./a. 

9./a. 

10./c.  



S. 61/A.1 

(das) Reiten, (das) Badminton / (der) Federball,  

(der) Fußball, (das) Turnen   

S. 61/A.2 

a. Wer, b. Was, c. Wo, d. Wer, e. Was, f. Was 

 

3. naloga: Ponovite vrste športov in ustvarite izvirno lepljenko iz sličic o športu, izrezanih 

iz starega časopisa in s pripisanimi poimenovanji športov.   

Če ne najdete dovolj materiala, različne vrste športa narišite sami. Zraven narišite, prilepite ali 

dopišite vse, kar ste si zapomnili: katere rekvizite uporabljamo pri določenem športu, kje ga 

izvajamo …   

Nalogo pošlji na moj e-naslov: marija.kolenc1@guest.arnes.si ali 

marijakolenc.kolenc@gmail.com  

 

4. naloga: Odgovorite. 

1. Kako se vprašamo po ljudeh? __________ 

Napiši primer vprašanja in odgovora nanj. 

 

2. Kako se vprašamo po stvareh? __________ 

Napiši primer vprašanja in odgovora nanj. 

 

 

3. Kako se vprašamo po dejanjih? __________ 

Napiši primer vprašanja in odgovora nanj. 

 

 

4. Kako se vprašamo po raju izvajanja dejavnosti?__________ 

Napiši primer vprašanja in odgovora nanj. 

 

 

5. Kako se vprašamo počasu izvajanja dejavnosti?__________  

Napiši primer vprašanja in odgovora na 
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52. ura: 6. Lektion 

 

1. naloga: Rešite nalogo 1 na strani 62 (Arbeitsbuch: S. 62/A. 1.) 

2. naloga: Zamižite in si predstavljajte, kaj je na: 

• desni strani (desno): auf der rechten Seite (rechts) 

• levi strani: auf der linken Seite (links) 

• pred teboj (spredaj): vor dir (vorne) 

• za tvojim hrbtom (zadaj): hinter deinem Rücken (hinten) 

Nariši in stavbe poimenuj v nemščini. Če ne poznaš izraza, napiši v slovenščini. 

Izdelek slikaj in ga pošlji na moj e-naslov: marija.kolenc1@guest.arnes.si ali 

marijakolenc.kolenc@gmail.com.   

3. naloga: S. 64/A. 2. 

4. naloga: S. 64/A. 3. Vsakemu odgovoru pripiši toliko vprašanj, kolikor jih je mogoče in 

dopiši kratke odgovore.  

5. naloga: Tudi sam izdelaj preglednico nalog, eno za šolske  in eno za domače naloge. 

Takoj vpiši, katere naloge moraš narediti doma in katere v domači šoli.  

Si predstavljaš? 
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Nächste Woche feiern wir Ostern. 

 

Hör zu: https://www.youtube.com/watch?v=wkLIxyo_mb8&t=27s 

 

 

 

 

 

 

 

Legt der Hase Eier ins Nest, 

Dann feiern wir das Osterfest! 

Ich wünsche euch entspannte Feiertage. 

 

 

Ich wünsche dir und deiner Familie frohe und gesunde Ostern! 

 

 

 

 

 

 

 

 

FROHE OSTERN!  GESUNDE OSTERN! SCHÖNE OSTERN! FRÖHLICHE OSTERN! GESEGNETE OSTERN! 

https://www.youtube.com/watch?v=wkLIxyo_mb8&t=27s

