
DELO NA DALJAVO PRI NEOBVEZNEM IZBIRNEM PREDMETU NEMŠČINA 

V TEDNU OD 20. 4. 2020 DO 24. 4. 2020 

 

V 6. tednu se boš ukvarjal z novo temo – MEIN ZUHAUSE (MOJ DOM). 

Najprej si preglej prevode iz prejšnjega tedna. Nato reši nove naloge. 

 

PREGLED PREVODOV IZ PREJŠNJEGA TEDNA: 

 

Die Schule hat 300 (dreihundert) Schüler. 

Wir schreiben einen Test. 

Sie machen gern Hausaufgaben. 

In der Schule lernen wir viel. 

In der Schule schreiben wir, malen wir und singen wir. 

Die Schule in Komen ist klein. 

Slowenisch und Mathe sind schwer. 

Ich gehe gern in die Schule. 

Ich male ein Bild. 

Die Bibliothek ist groß. 

 

NOVE NALOGE: 

 

1. V spletnem slovarju pons.si poišči pomene spodnjih besed. Besede in pomene 

napiši v zvezek za nemščino. 

Substantive 

(Samostalniki) 

Adjektive 

(Pridevniki) 

Verben 

(Glagoli) 

die Wohnung 

das Haus 

das Zimmer 

das Wohnzimmer 

das Schlafzimmer 

das Vorzimmer 

das Kinderzimmer 

die Küche 

das Bad 

der WC 

der Balkon  

groß 

klein 

schön 

bequem 

hell 

neu 

modern 

eng 

praktisch 

leben 

teilen (mit) 

kochen 

helfen 



2. Na spodnji povezavi dostopaj do spletne strani i-učbenika za nemščino v 7. 

razredu. Nekajkrat poslušaj in preberi besedilo Tims Wohnung. 

https://eucbeniki.sio.si/nem7/3000/index1.html (ali i-učbeniki, nemščina 7, stran 

132, leva stran (poslušaj) in desna stran (preberi)) 

Če še katere besede ne razumeš, jo poišči v spletnem slovarju pons.si. 

 

3. Reši prvo nalogo na levi strani, v kateri označiš, ali so trditve pravilne ali napačne. 

 

4. Reši še drugo nalogo na levi strani, v kateri napišeš, katere prostore slišiš v 

posnetku besedila Tims Wohnung. 

 

5. Klikni na zeleno polje Glossar in nato na sliko, da se ti poveča. Oglej si sliko in 

preberi vsa poimenovanja za prostore, ki so na njej. 

 

6. Napiši krajši sestavek z naslovom Unsere Wohnung/Unser Haus (Naše 

stanovanje/Naša hiša), v katerem opišeš svoj dom. 

 

7. Sestavek oddaj v eAsistentovi spletni učilnici XOOLTIME. Predlagam, da ga 

oddaš takoj, ko ga napišeš, najkasneje pa do petka, 24. 4. 2020, do 17 h. 

 

  

 

https://eucbeniki.sio.si/nem7/3000/index1.html

