
NEMŠČINA na daljavo, 5. teden/2.del

6. razred

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

Končno ste začeli vsi sodelovati. Zdaj nas ni treba več skrbeti, kje so ostali. Pridno pošiljate
svoje izdelke. Večina rešitev je objavljenih v navodilih za naslednji teden. Končno poročilo z
moje strani, v kakšnem obsegu in kako kakovostno ste izdelali naloge, sledi po 20. 4. 2020.
Do takrat pa vztrajno pišite, dopolnjujte naloge. Ni pomembno, ali ste že poslali nalogo ali ne,
če ste ugotovili,  da je lahko boljša ali  še boljša,  jo morate  samo še dopolniti  in ponovno
poslati.

54. ura: Wo ist was?

1. naloga:  Nariši načrt svojega mesta (kraja), kjer je največ javnih zgradb in ustanov.
Poimenuj stavbe,  poti,  površine,  reke, objekte ...  Zeichne den Stadtplan,  wo es die
meisten öffentlichen Gebäude ist. Nenne die Gebäude, Wege, Fläche, Flüsse, Objekte
…  Dodaj nove besede: der Park, die Polizeistation (Station), das Gesundheitszentrum,
die Post, die Bank … die Brücke (=most), der Kiosk …

2. naloga: S. 71/A. 10: Opiši sliko, na kateri strani je kdo in kaj. Beschreibe das Bild, wo
wer oder was ist.
rechts = desno
links = levo
in der Mitte = na sredini
oben = zgoraj
hinten = zadaj 

3. naloga: S. 68/A. 7
V svoj zvezek prepiši svoje odgovore in zraven napiši, zakaj misliš, da so pravilni.
Lahko napišeš v slovenščini. In dein Heft schreibe die Antworte und erkläre, warum
sie richtig sind.

4. naloga: S. 69/A. 8
Preberi  besedilo,  reši  nalogo in izpiši  besede,  ki  zvenijo tuje,  in besede,  ki  jih  ne
poznaš. Vse besede poišči v slovarju, jim dopiši člene in prevod. Bo šlo? Lies den
Text, löse die Aufgabe und schreibe die fremden und unbekannten Wörter aus. Alle
Wörter  schlage  im  Wörterbuch  nach,  schreibe  den  richtigen  Artikel  dazu  und
übersetze.  

Fremde Wörter Unbekannte Wörter
    

Fotografiraj, kar si napisal v zvezek in str. 69 v delovnem zvezku. 

Rešitve  pošljite  do  naslednje  nedelje  na  moj  elektronski  naslov:
marija.kolenc1@guest.arnes.si ali marijakolenc.kolenc@gmail.com
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Deutschlehrerin Marija


