
NEMŠČINA na daljavo, 6. teden 
4. in 5. razred 

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

Ponedeljek je zadnji dan za oddajo tabele o opravljenih domačih nalogah. Oddati pa je treba 

tudi vse naloge, ki so sledile. Zato bom po 20. 4. 2020 pregledala tudi vse druge oddane naloge 

do vključno 20. 4. in tekom tedna objavila poročilo. Domače delo bo pomembno pri 

zaključevanju ocen. Morda z njim dosežete tudi oceno. O zaključevanju in ocenjevanju se 

trenutno še oblikujejo dokončni predlogi in navodila. Od računalničarja in navodil šole pa je 

odvisno, ali in kdaj nam bo uspelo pesmice predstaviti tudi preko videokonference. Naučite se 

jo počasi in zanesljivo. 

Kviz v e-obliki bo na https://www.1ka.si/a/269486 dosegljiv 3 mesece. Kviz vsebuje rešitve. K 

sodelovanju lahko povabite kogar koli.   

LÖSUNGEN im Arbeitsbuch (Rešitve v delovnem zvezku) 

S. 57/A.1 

A3 

B1 

C2 

S. 58/A. 2 

die Kirschen  (sch=š, kiršen) 

die Paprika 

die Tomaten 

die Johannisbeeren (nn = n) 

die Erdbeeren (ee=e) 

 

die Kiwi (w=v) 

die Bohnen (bonen, h onemi) = fižol 

der Apfel 

der Spinat   (sp= šp, špinat) 

der Brokkoli (kk=k) 

 

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


die Banane  

die Oliven 

die Ananas 

der Mais (ai = aj, majs) 

die Zitrone (z=c, citrone) 

die Birne 

die Limette (tt= t) 

 

S. 59/A. 3 

1O, 2B, 3S, 4T, 5U, 6N, 7D, 8G, 9E, 10M, 11Ü, 12S, 13E 

Ich mag Obst und Gemüse. 

58. ura: Das OBST 

1. naloga: Poslušaj pesmico o sadju na povezavi: https://www.youtube.com/watch?v=-

kc3_Cdsmlc. 

2. Bodi pozoren na izgovor besed in nato se jo nauči, kolikor jo razumeš. 

Einige Wörter: rund = okrogel (a), lang = dolg(a), oval = ovalen, von innen = od 

zunaj, schmeckt lecker =  slastno, frisch = svež(a), zuckersüß = sladek(a)  

Vrste sadja lahko dodajaš poljubno, kadar poješ ali nastopaš sam. 

Upam, da ste si pri izgovoru novih besed znali pomagati z zvezkom, v katerega ste zapisovali 

tudi izgovor določenih besed in skupine črk. Če pa ste pozabili, si tokrat ob rešitvah zapišite 

težja mesta izgovorjave še enkrat. 

3. V pesmi so omenjene tudi druge vrste sadja, ki so celo drugačnih barv, razvrsti nove 

izraze za sadje v razširjeno tabelo. Naslov ure in tabelo prepiši ali nalepi v zvezek. 

Das OBST 

violett/lila             braun              orange             gelb                rot                   grün  

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Razvrsti pa tudi naslednje vrste sadja in sadežev (Früchte) in se spomni še katerega. 

die Pflaume (pf=f, flaum) 

https://www.youtube.com/watch?v=-kc3_Cdsmlc
https://www.youtube.com/watch?v=-kc3_Cdsmlc


die Orange (oronž, fr. izgovor, enako kot oranžna barva) 

die Mandarine 

der Weintrauben = grozdje 

der Fizalis = andska jagoda 

die Himbeere = malina 

die Heidelbeere = borovnica 

die Feige = figa 

die Aprikose = marelica (s=z, aprikoze) 

 

Nato zapiši v stavkih, katere barve je sadje v pesmici.  

Npr. Die Erdbeere ist rot.  

4. naloga: Na vprašanje Isst du Frühstück regelmäßig? niste znali vsi odgovoriti. 

regelmäßig = redno ali vsak dan = jeden Tag, vsako jutro = jeden Morgen 

Kadar nekaj počnemo bolj ali manj zaporedoma, ponavljajoče, vsak dan, jutro, večer ali noč oz. 

zelo določeno, uporabimo prislove morgens, mittags, abends, če pa nekaj sicer počnemo ob 

določenem delu dneva, vendar manj natančno določeno ali občasno, pa uporabimo am Morgen, 

am Mittag, am Abend, npr. Am Abend gehe ich ins Kino (Zvečer grem v kino.), če pa nekdo to 

počne petkrat v tednu, lahko uporabi tudi Abends gehe ich ins Kino (Ob večerih grem v kino.), 

npr. poleti. Razložite povedi ob sličicah pri 1. nalogi v delovnem zvezku. 

5. naloga: Beantworte die folgenden Fragen (odgovorite na naslednja vprašanja). 

Wann isst du dein Frühstück? 

Wann isst du dein Mittagessen? 

Wann isst du dein Abendessen? 

 

59. ura: Das GEMÜSE 

 

1. naloga:  WIEDERHOLUNG  

Poslušaj in ponavljaj https://www.youtube.com/watch?v=-UXpLiKmryc 

 

2. Nato razvrsti v razpredelnico tudi vrste zelenjave iz videa. Tukaj pa je še nekaj bolj 

pogostih, med njimi bele barve.  

die Zwiebel = čebula (ie = i, cvibl) 

der Knoblauch = česen  (ch = h, knoblauh) 

der Kohl (kol) = zelje 

der Blumenkohl = cvetača 

https://www.youtube.com/watch?v=-UXpLiKmryc


die Gurke = kumara 

der Kürbis = buča, bučka 

die Zucchini = bučka cukini 

die Kohlrabi = kolerabica 

die Karotte = korenje 

die Artischocke (ck=k, artišoke) 

die Erbse (die Erbsen) = grah, grahi  

Das GEMÜSE 

weiß              gelb               orange          rot                 braun             violett/lila        grün  

       

       

       

       

       

       

       

       

 

Tabelo izpolnite, prepišite ali nalepite v zvezke.  

ODDATI do konca tedna, po 20. 4. 2020: 

1. Izpolnjeni tabeli 

2. Odgovore na vprašanja (58. ura, 5. naloga) 

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 

mailto:marija.kolenc1@guest.arnes.si

