
NEMŠČINA na daljavo, 5. teden/2.del

4. in 5. razred

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

Po polnih e-nabiralnikih sklepam, da niste veliko praznovali. Pošiljate vedno lepše in lepše
izdelke. Trudite se in naš cilj, da popravki ne bodo potrebni, ker boste napake znali opaziti
sami in želim vam, da bi imeli pri tem veliko sreče, da bi jih opazili vedno pravočasno. 

Dolgujem vam povezavo do kviza, ki ste ga že rešili v elektronski obliki. Najdete ga med
izdelki 1ka na povezavi https://www.1ka.si/a/269486 

Rešite ga in na koncu boste izvedeli za pravilne rešitve. Tokrat ima kviz samo po en pravilen
odgovor, zato sem odgovor na zadnje vprašanje v elektronski obliki prilagodila. Verjetno se
sprašujete tudi, zakaj pa enkrat ein, drugič pa ne, saj ni množina … v splošnih trditvah je to
običajno, izvzela sem le zajčka, ki je z dodanim nedoločnim členom bolj unikaten. 

57. ura: 6. Lektion: Mein Essen

1. naloga: S. 56 / PONOVIL/-A SI:

1. Najprej zapiši 10  živali po spominu, vzemi rdeč svinčnik in s pomočjo delovnega 
zvezka in zvezka popravi napake v zapisu besed. Preštej pravilno napisane in dopiši 
številko pravilno napisanih besed. Člen je del besede.  

2. Z lastnim primerom zapiši, katero žival imaš doma.
3. Z lastnim primerom zapiši, katere živali imaš rad/-a.
4. Povej, kaj vse živali znajo: Was können Tiere?

2. naloga: mag/mögen

Kaj rad ješ? = Was isst du gern?  
Kaj imaš rad? = Was magst du? 

                                                           JA                                            NEIN

Obst
Kuchen = kolači
Fleisch = meso
Salat
Gemüse
Teigwaren = testenine (Pl.)
Eier (Pl.)
Brot
Suppe
Fische

Nato svoje trditve napiši v stavkih (Dann schreibe deine Behauptungen in Sätzen) v 
zvezek.  

https://www.1ka.si/a/269486


Pl.= Plural (množina)

3. naloga: S. 58/A.2

Reši nalogo in v zvezek z rdečo, zeleno in rumeno barvico ali pisalom teh barv prepiši
besede tako, da si jih boš lažje zapomnil. Poljubno, tako da pogledaš sliko in napišeš v
barvi sadeža ali zelenjave njegovo poimenovanje ali urejeno v tabeli.  Lahko večkrat in na
različne načine prepišeš izraze.

4. naloga: S. 59/A.3 

Popravi napake in ugotovi, kaj pravi dekle na sliki.  Nato napiši tudi zase, kaj imaš rad in
česa morda ne.

Vsako živilo preriši v zvezek in zraven napiši, kako se pravilno zapiše.

5. naloga: S. 57/A. 1 Kaj pa je to? (Und was ist das ?) Poveži.

Da pa boš drugo uro še hitrejši, si v zvezek prepiši preglednico.

Wann? Wann? Was
Am Morgen morgens Frühstück
Am Mittag mittags Mittagessen
Am Abend abends Abendessen

  Und du? Isst du Frühstück regelmäßig?

 Tabelska slika

Wiederholung

1. naloga:

Mein Essen

Prepiši okvirček pri 2. nalogi in tabelo ter vse zgoraj napisano po navodilih.

Ko  boš  napisal/-a  vse,  pošlji  sliko  svojega  izdelka  na  že  znani  naslov:
marija.kolenc1@guest.arnes.si  ali marijakolenc.kolenc@gmail.com. 
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