
NEMŠČINA (Vsi vključeni učenci od 3. do 9. razreda) 

 

Pozdravljeni, učenci. 

 

Vaša prva naloga je, da uredite svoje zvezke, učne liste, delovne zvezke. 

V primeru, da se bomo v učilnici srečali še kasneje, kot je predvideno, bo urejenost vaših 

zapisov (zvezki, učni listi, delovni zvezi, plakati in drugi projekti) zanesljivo prispevala k boljši 

končni oceni iz nemščine. 

Poiščite tudi vse zapise, ki ste jih ustvarili pri prejšnjih učiteljicah. 

Preberite večkrat vso snov in se tako pripravite na nadaljevanje. 

Vaše dodatne oz. druge naloge: 

Dokler ne bo vzpostavljeno učenje preko Kanalov v Komunikaciji (eAsistent), redno 

spremljajte vsebine na naši TV, ki obljublja zanimivo dopolnjevanje pouka na daljavo. V 

kontekstu si zapišite, kar si boste ob spremljanju televizijskih vsebin posebej zapomnili ali česar 

niste razumeli, zapomnite si tudi besede in izraze, ki ste jih usvojili v tem šolskem letu. Katerih 

je več? 

Igrajte se spominske igrice v nemščini, npr. das ABC v povezavi z zadnjimi učnimi temami 

(Kleidungsstücke, Tiere, Sportarten, Schulsachen oder Schulbedarf, Berufe). Izmenjajte si 

zanimive vsebine in povezave preko elektronske pošte, če samostojno raziskujete spletne 

vsebine.  

S starši si oglejte učenje nemščine na Youtubu (Deutsch lernen für Kinder) tako, da v iskalnik 

na omenjenem portalu vtipkate področje, ki vas zanima. Tukaj je povezava do učenja nemščine 

za otroke: 

https://www.youtube.com/results?search_query=deutsch+lernen+f%C3%BCr+kinder 

Najmlajši se lahko naučite novo pesmico po lastni izbiri. 

Predvsem učenci iz višjih razredov poiščite na spletu interaktivne učbenike, ki ste jih 

uporabljali v računalnici. Tukaj je nekaj povezav do e-učbenikov pri Zavodu RS za šolstvo: 

7. razred: https://eucbeniki.sio.si/nem7/index.html 

8. razred: https://eucbeniki.sio.si/nem8/index.html 

9. razred: https://eucbeniki.sio.si/nem9/index.html 

Za dostop do spletnih gradiv in učbenikov pri založbi Rokus 

(https://www.devetletka.net/novice/Brezplacna-e-gradiva-na-iRokussi) … pa se morate najprej 

registrirati. 

Bodite ustvarjalni, veseli in ne pozabite na red. 

Ostanite zdravi. 

P.S.: Na naslednji strani pa preberite kratek povzetek najbolj nujnih opravil v nemščini.  
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Liebe Schüler und Schülerinnen.  

 

Also die erste Aufgabe ist eure Hefte, Arbeitsblätter und -bücher, Plakate und 

andere Projekte in Ordnung zu bringen.  

Lest und wiederholt alles Geschriebenes.    

 

Bleibt gesund. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Eure Deutschlehrerin Marija 


