
NEMŠČINA na daljavo, 8. teden/DEUTSCH aus der Ferne, 8. Woche 

6. razred 

 

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

DOMAČE NALOGE /HAUSAUFGABEN: 

Opazila sem, da tudi v vašem razredu ni potrebe, da bi objavljala rešitve nalog v 

delovnem zvezku.  Rešitve najdete na rumenih listih na sredini delovnega zvezka.                                                         

V zvezku (im Heft):  

SEIN = BITI 

Präteritum  (preteklik)                                        Präsens (sedanjik) 

           Ich war                                          Ich bin                                         

            du warst                                              bist 

Er, sie, es war                                                 ist 

         wir waren                                              sind  

         ihr  wart                                                seid 

         sie waren                                              sind 

         Sie waren                                             sind 

Pri izvajanju videokonference se je v petek nekaj zalomilo. Vzrok motnje je znan, 

a ni zanesljiv. Vseeno se bomo poskusili vklopiti tudi mi, in sicer jutri ob 11. uri. 

Pri uri bomo brali rešitve nalog, in tako ponovili snov ter se pogovorili o 

preverjanju.  

Preverjanje je predvideno za 27. 5. 2020 in ga bomo izvajali v spletni učilnici. 

Predlagate lahko tudi teme svojih govornih nastopov. Tisti, ki ne morete v spletno 

učilnico, boste preizkuse prejeli na e-naslov vaših staršev, govorni nastop pa lahko 

z dovoljenjem vaših staršev tudi posnamete oz. najbolje, da vas snemajo starši.  

58. ura: Wiederholung (Videokonfernz) 

Prebrali bomo domače naloge in tako ponovili snov, najprej od str. 70 naprej in 

nato starejše. 

Doma preglejte, ali ste oddali vse naloge prejšnjega tedna. Eni ste oddali samo del 

domače naloge (prva ura). In mi jih pošljite. 

Pogovarjali se bomo, kaj bi lahko bila tema vaših govornih nastopov.  



59. ura: Lektion 7 

1. naloga: Razmisli, kako bi prevedel/-la tipične slovenske jedi: potica, žganci, 

prekmurska gibanica, goveja juha, ajdovi štruklji … Katera slovenska jed je 

tipična za vaš kraj in kako bi jo prevedel/-la? Ali se lahko vsaka beseda 

prevede? 

2. naloga: Oglej si video na Youtubu 

https://www.youtube.com/watch?v=MxLVK_ETNP8  

in izpiši besede, ki jih poznaš. 

3. naloga: Im Arbeitsbuch: S. 75/ A. 1, S. 76/ A.2 

 

Hausaufgabe = domača naloga 

1. Sporoči temo svojega govornega nastopa, kaj želiš predstaviti. Pripravi 

besedilo govornega nastopa (do 120 besed) in ga pošlji na moj e-naslov. 

2. Tipične slovenske jedi in izpisane besede iz videa pošlji na moj e-naslov 

oz. objavi v spletni učilnici. 

                                                     

 

Fotografiere und sende per E-Mail spätestens bis 17. Mai. 2020. 

marija.kolenc1@guest.arnes.si.   

 

 

 

Viel Spaß! 

TSCHÜSS 

 

Deutschlehrerin Marija 

https://www.youtube.com/watch?v=MxLVK_ETNP8
mailto:marija.kolenc1@guest.arnes.si

