
NEMŠČINA na daljavo, 5. teden 

6. razred 

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

Odlično vam gre. Tudi neodzivnih učencev je vse manj. Po zadnjih poslanih nalogah se nikoli 

ni odzval samo en učenec. 

Ne vem, kdaj bodo objavljena navodila, vendar vas do ponedeljka gotovo dosežejo. V 

ponedeljek je še praznik, imenuje se velikonočni ponedeljek. Na ta dan so se ljudje po stari 

navadi obiskovali in si izmenjali pirhe (nosili pirhe). Tako v Nemčiji kot v Sloveniji obstaja 

veliko različnih običajev in navad, od raznovrstnega barvanja pirhov do zabavnih iger, pri 

katerih ljudje uporabijo pirhe. Prvo uro 5. tedna bomo napolnili z vsebinami o veliki noči. 

53. ura: OSTERN 

 

1. naloga:  Rešite kviz nemških ustvarjalcev na povezavi  

https://www.learningsnacks.de/share/43859/  in si čim več izrazov tudi zapomnite. Vzemite si 

čas in si izpišite zanimive lokacije. Ali jih znate prevesti? 

2.        naloga: Rešite priložena učna lističa. 

 

Rešitve pošljite do naslednje nedelje na moj elektronski naslov: 

marija.kolenc1@guest.arnes.si ali marijakolenc.kolenc@gmail.com. 

nalog v delovnem zvezku iz prejšnjega tedna. 

Lösungen (Rešitve nalog iz prejšnjega tedna):  

4. naloga: Odgovorite. 

1. Kako se vprašamo po ljudeh? _WER_________ 

Napiši primer vprašanja in odgovora nanj. 

 

2. Kako se vprašamo po stvareh? _WAS_________ 

Napiši primer vprašanja in odgovora nanj. 

 

 

3. Kako se vprašamo po dejanjih? __WAS________ 

Napiši primer vprašanja in odgovora nanj. 

 

 

4. Kako se vprašamo po kraju izvajanja dejavnosti?__WO________ 

Napiši primer vprašanja in odgovora nanj. 
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5. Kako se vprašamo po času izvajanja dejavnosti?_WANN_________  

Napiši primer vprašanja in odgovora nanj. 

 

Arbeitsbuch: S. 62/A. 1. 

Verkehrsmittel            Gebäude und Straßen    Natur, die lebt         Natur, die nicht lebt 

(=prevozna sredstva)    (=zgradbe in ulice)            (= živa narava)         (=neživa narava) 

ein Auto eine Kirche ein Baum Sonne 

ein Bus ein Einkaufszentrum Gras Wolken 

ein Fahrrad ein Haus ein Mensch Regentropfen 

ein Zug eine Schule Blumen Steine 

ein Motorrad eine Tankstelle ein Hund Schneeflocken 

ein Lkw ein Wohnhaus eine Katze  

 ein Supermarkt eine Wiese*  

 eine Werkstatt ein Wald*  

 eine Straße   
 ein Laden   
 eine Fabrik   
 ein Weg   
 ein Gasthaus   
 ein Stadion   
 ein Kindergarten   

* morda spada tudi v 2. stolpec.  

 

Arbeitsbuch: S. 64/A. 2.  

a. falsch 

b. richtig (Häcke = kljukica) 

c. falsch 

 

Arbeitsbuch: S. 64/A. 3. 

Meiner Meinung nach ist d die richtige Lösung. 

Po mojem mnenju je d pravilna rešitev. 

Navodila za 2. uro bodo objavljena med tednom. 

 

Tschüss 

Deutschlehrerin Marija 


