
NEMŠČINA na daljavo, 7. teden/DEUTSCH aus der Ferne,7. Woche 

6. razred 

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

Prazniki so za nami in že sem lahko priča vaši novi učni vnemi in zagnanosti. 

Sporočate, da so še vedno težave z dostopom v spletno učilnico. O vpisu odloča šola in ker ste 

na novo, so postopki verjetno nekoliko bolj pod nadzorom in zato zamudni. Pokličite g. 

Smolѐta, da uredi zadevo.  

Tudi sama imam težave. Trenutno z delovanjem videokonference, ki jo bomo v primeru, da ta 

teden še ne bo ustreznih navodil, izvedli preko ZOOM-a. Prosim, sporočite čim prej, ali se 

lahko povežete/znate povezovati preko ZOOM-a.  

V spletni učilnici bodo vzporedne vsebine objavljene ob ponedeljkih ali/in četrtkih. Dokler ne 

bo vpisanih vsaj 2/3 učencev, bodo v spletni učilnici objavljeni samo lažji ponovitveni kvizi.   

56. ura: Einmal / heute 

1. naloga: Reši ponovitveni kviz v spletni učilnici. 

2. naloga: Schreibe in dein Heft auf. Napiši v svoj zvezek. 

 

EINMAL (=nekoč) HEUTE (=danes) 

war ist 

waren sind 

vor einem Jahr/ vor x Jahren/ vor einer 

Stunde/ vor einem Monat … 

gestern = včeraj 

in diesem Moment = v tem trenutku 

im Moment 

 

jetzt = zdaj 

            

SEIN = BITI 

Präteritum  (preteklik)                                        Präsens (sedanjik) 

           Ich war                                          Ich bin                                         

            du warst 

Er, sie, es war                                                 ist 

         wir waren 

         ihr  wart 

         sie waren 

         Sie waren 



Napišite oblike glagola biti v sedanjiku za vse osebe.  

3. naloga: Löse die Aufgaben im Arbeitsbuch:   

• S. 70/A. 9,  

• S. 7/A. 12,  

• S. 74/A. 1 

Fotografiraj v delovnem zvezku nalogo 9 na strani 70 (S. 70/A. 9) in jo pošlji 

na moj e-naslov oz. oddaj v spletni učilnici. Najkasneje do 11. 5. 2020. 

 

57. ura: Eine Party 

Ponovi izraze za hrano in pijačo iz 5. razreda. 

Poslušaj video na Youtubu: https://www.youtube.com/watch?v=2OwuOU5bro0 

1. naloga: S. 73/ A. 13 

2. naloga: S. 73/A. 14 

3. naloga: S. 72/A. 12 

Hausaufgabe = domača naloga 

1. Sestavi meni (das Menü) jedi in pijač za svojo rojstnodnevno zabavo. 

2. Napiši vabilo (die Einladung), kje in kdaj je zabava in kaj boste počeli (kaj 

se boste igrali, kaj jedli in pili) in kdo bo prisoten. Pišite v sedanjiku. 

MENÜ 

                                                    EINLADUNG 

 

Oboje fotografirajte in pošljite na moj e-naslov najkasneje do 11. 5. 2020. 

Fotografiere und sende beides per E-Mail spätestens bis 11. Mai. 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.   

Viel Spaß! 

TSCHÜSS 

Deutschlehrerin Marija 
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