
NEMŠČINA na daljavo, 7. teden 

7., 8., 9. razred 

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

 ODZIVNOST 

 7. razred (vseh = 6) 8. razred (vseh = 17) 9. razred (vseh = 9) 

spletna učilnica 6 = 100 % 16 = 94,12 % * 9 = 100 % 

 

 NAVODILA 

❖ Videokonferenca v spletni učilnici je nameščena, vendar pa ni jasno, kako deluje 

pošiljanje vabil, kar me moti, zato bomo v primeru, da ne prejmem ustreznih navodil, 

videokonferenco izvedli v preverjenem videokonferenčnem okolju ZOOM.  

 Storitev je za vas brezplačna, samo namestiti morate program, ki ga najdete s pomočjo 

Googla oz. se pridružite, ko prejmete povezavo do videokonference. Prosim, sporočite, 

ali bi lahko spremljati pouk preko ZOOMA. Vaš odziv pričakujem do konca tedna ali 

prej. 

 

❖ Objavljanje vsebin v spletni učilnici:  

      –    6. in 7. raz.: ponedeljek, četrtek 

– 8. in 9. raz.: torek, petek 

 

– Srede, sobote in nedelje so rezervirane za pregled izdelkov in pripravo navodil v nižjih 

razredih ter pripravo gradiv nasploh. Informacija ni zavezujoča. 

 

 

❖ Razporeditev učne snovi v maju: 

 

 7. razred 8. razred 9. razred 

1. teden Dialoge 

Lektion 2.3 

WEIL-Sätze 

Rezepte 

Pregled nalog preko 

videokonference 

Verpackungen 

2. teden Speisen 

Speiseplan 

GOVORNI 

NASTOPI 

3. Lektion 

Perfekt 

Govorni 

nastopi 

Perfekt 

Übungen 

3. teden Spezialitäten 

UTRJEVANJE 

SNOVI 

Leserbriefe 

Utrjevanje snovi 

Utrjevanje snovi 

4. teden  Pisni preizkus Interview,  

Pisni preizkus  

Pisni preizkus 

 



Razpored snovi je informativen. Vpisala bom datume preverjanj, če bo mogoče, sicer se datumi 

zamaknejo v junij, ki je rezerviran za mirno in pravočasno zaključevanje ocen ter manj obvezne 

vsebine. 

Predlagam, da storimo vse, da se načrt uresniči. 

 

❖  Vsi, ki niste oddali priprave na govorni nastop, lahko prav tako nastopite in nas 

prepričate. Natančen razpored in ura bosta znana, takoj ko se vklopimo v 

videokonferenco.  

 

V primeru težav v spletni učilnici: 

1. pošljite elektronsko sporočilo na e-naslov: marija.kolenc1@guest.arnes.si  

2. pokličite na 031 660724 (samo v nujnih primerih) 

 

 

Tschüss 

 

Deutschlehrerin  

Marija Kolenc 

mailto:marija.kolenc1@guest.arnes.si

