
NEMŠČINA na daljavo, 6. teden 

6. razred 

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

Z naslednjim tednom lahko v spletno učilnico vstopate tudi učenci 6. razreda. Ker pa imam z 

obiskovanjem in oddajanjem nalog v spletni učilnici slabše izkušnje kakor sicer, boste naslednji 

teden v učilnici predvsem oddajali svoje naloge. Ko boste vsi oddali naloge, pa začnemo tudi z 

razlagami, vajami, kvizi v spletni učilnici. 

Očitno ste nekateri pozabili prebrati vsa navodila na spletni strani šole, zato drugo uro 

prejšnjega tedna objavljam še enkrat. Ne pozabite opraviti in oddati vseh nalog. Rešitve bodo 

zato objavljene, ko večina odda svoje naloge. 

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 

Tschüss 

Deutschlehrerin Marija 
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55. ura: E-lehre: 

V ponedeljek dopoldne se vpišete v spletno učilnico in poiščete 6. Klasse. Vsebin je že veliko, 

zato si pomagajte z navigacijo ob strani (levo), kliknite na 6. Klasse in nato na Aufgabe, kjer 

vas bo čakalo naslednje navodilo, kako oddajati naloge. Ko opravite, oddate vse naloge, ali ob 

vstopu v spletno učilnico, poiščite klepet (PLAUDERN) in se pozdravite. Ker boste vstopali 

približno sočasno, je več možnosti, da se tudi zares zaklepetate. Zaželeno je v nemščini, ni pa 

nujno. Ne pozabite, seje klepetov so vidne vsem.  

Po vpisu vas bom dodelila v skupino 6. Klasse, saj se vsebine razredov za druge udeležence 

večidel zaklenejo. Če se boste vpisovali med tednom se lahko zgodi, da ob naslednjem vstopu 

v spletno učilnico še ne boste dodeljeni svojemu razredu, saj me spletno mesto ne obvešča o 

vaših prihodih, temveč o datumu vašega obiska, zato boste morali počakati, da vas opazim in 

vpišem. Včasih so tudi težave z dostopanjem, zato ostanite mirni. Pomembno je, da se drugi 

teden vsi vpišete v spletno učilnico, kjer se nadaljuje naš pouk. Iz tega razloga je dobro, da 

se vsi vpišete v ponedeljek dopoldne do 11. ure.  

 

56. ura: Beziechungen zwischen Menschen 

 

1. Rešite naloge v delovnem zvezku: 

S. 65/A. 4 

Nachbarn =sosedi, sosedje 

Bekannte = znanci 

Freunde = prijatelji 

Verwandte = sorodniki 

S. 66/A. 5 

S. 67/A. 6 

2. Pripravite shemo svojega sorodstva za ustvarjanje mini družinskega drevesa. 

Izrazi v nemščini:  

Mutter 

Vater     Eltern 

Sohn 

Tochter 

Schwester     Geschwister 

Bruder 



Tante                   

Onkel 

Nichte 

Neffe 

Cousin 

Cousine 

Großvater 

Großmutter Großeltern 

Enkel 

Enkelin 

Urgroßmutter    Urgroßeltern 

Urgroßvater 

Te naloge boste po aktivnosti na to temo v spletni učilnici oddajali po 20. 4. 2020. 

 

Ker dnevno prejemam veliko pošte, prostora na mojem osebnem e-naslovu 

(marijakolenc.kolenc@gmail.com) zmanjkuje, zato v primeru težav ali predolgega 

čakanja na odgovor svoje sporočilo pošljite na Arnesov naslov: 

marija.kolenc1@guest.arnes.si.   

V primeru registracije ali uporabe dodatnega e-naslova boste pravočasno in sočasno 

obveščeni.  

 

Za napake, kot so izpusti stavkov v slovenščini ipd., se opravičujem. 

 

Viel Spaß! 

TSCHÜSS 

 

Deutschlehrerin Marija 
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