
DEUTSCH aus der Ferne, 11. Woche 

7. und 8. Klasse 

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

 

V tem tednu boste tako v 7. kot v 8. razredu imeli eno uro pouka še v spletni 

učilnici. 7. r. = 67. ura, 8. r. = 74. ura 

V obeh razredih ste pisali preverjanje in ocenjeno je bilo še istega dne, zato so 

rezultati že na voljo.  

Do rezultatov, tisti, ki morda ne veste, dostopate na istem mestu, kot ste pisali 

preverjanje.  

Vaša naloga je, da preverite rešitve in napišete popravo. Glede na to, da nihče ni 

oddal nalog v sklopu priprav na pisanje preverjanja v predlaganem učbeniku Vem 

za več, je prav, da vsaj kakšno nalogo rešite zdaj.   

Vsi pa pripravite svoje domače naloge za pregled in ne pozabite v četrtek (7. r.) 

in v petek (8. r.) zvezke z nalogami prinesti s seboj v šolo. 

Pozor: V 8. razredu se je med vnašanjem testa v računalniški sistem vključil 

učenec in delo je bilo prekinjeno, kar se pozna tudi v testu, saj se je zaradi 

obnavljanja uveljavila stara različica naloge, ki sicer ni nepravilna, le stavek v 

zvezi z glavobolom se je ponovil 2x, tako da se je šolsko netipična zveza Ihre 

Kopfschmerzen znašla med fiksnim delom besedila, ne med izbirami. Pojasnim, 

ko se srečamo, če ne boste mogli razumeti.  

Takoj po uspešnem preverjanju v 6. razredu, kjer ni bilo nobenih težav s časom 

in odpiranjem poskusa preverjanja, se je že naslednji dan ob pisanju 7. r. pa tudi 

konkretno pokazalo, kako včasih kljub vsej pravilnosti sistem vseeno popusti volji 

neznancev. Še enkrat poudarjam, časa pisanja testa ni mogoče nastaviti za vsakega 

učenca posebej, vsaj sama te možnosti nisem našla, zato več kot podaljšati čas 

pisanja, ni bilo mogoče. Vstopali ste s 6-minutno zamudo, čas pisanja pa je bil 

podaljšan za 10 minut. 

In še enkrat: To ni bilo pisanje za ocene, spada med druge možnosti pridobivanja 

ocen v izrednih razmerah, če se vi strinjate s tako pridobljeno oceno. 

Tschüss! 
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