
DELO NA DALJAVO PRI NEOBVEZNEM IZBIRNEM PREDMETU NEMŠČINA 

V TEDNU OD 30. 3. DO 3. 4. 2020 

 

 

Rešitve nalog zapisujte v zvezek za nemščino ali pa si delovni list natisnite in rešujte naloge 

nanj. Preglejte si rešitve nalog iz prejšnjega tedna. 

Za dodatna pojasnila ali nasvete sem dosegljiva po eAsistentu ali na služben elektronski 

naslov, kamor mi pošljite tudi kakšen dokaz o svojem delu. 

Obvestilo o nemški bralni znački z navodili in kodami za dostop pošljem po eAsistentu. 

 

 

 

 

PREGLED REŠITEV IZ PREJŠNJEGA TEDNA: 

 

1. 1. naloga: Besede, ki so se skrivale v premetankah, in njihovi prevodi so: 

SCHÜLER – UČENEC, MATHE – MATEMATIKA, LEHRER – UČITELJ, 

RADIERGUMMI – RADIRKA, BLEISTIFT – SVINČNIK, MUSIKRAUM – 

GLASBENA UČILNICA, TURNHALLE – TELOVADNICA, BIBLIOTHEK – 

KNJIŽNICA. 

 

2. 2. naloga: V mreži črk so se skrivali naslednji glagoli: SPIELEN, MALEN, 

SCHREIBEN, RECHNEN, LESEN, SINGEN. 

 

 

 

 

 

 

 

NOVE NALOGE: 

 

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

razredu in najprej preberi besedilo Die Schultüte.  

https://eucbeniki.sio.si/nem7/3103/index2.html (ali i-učbeniki, nemščina 7, stran 

175) 

Besede, ki jih ne razumeš, poišči v spletnem slovarju. Večino razlag dobiš tudi, če 

klikneš na Glossar. Dodajam tudi slovenski prevod besedila, vendar predlagam, 

da ga prebereš šele, ko boš neznane besede poiskal v slovarju. 

 

https://eucbeniki.sio.si/nem7/3103/index2.html


PREVOD BESEDILA: 

Okrašena vrečica sladkarij ob prvem šolskem dnevu 

 

Vsi otroci se veselijo prvega šolskega dne. Tega dne postanejo šolarji in šolarke in to je treba 

proslaviti. 

V Nemčiji ne grejo prvošolci v šolo le s šolskim nahrbtnikom, ampak prinesejo s sabo tudi lastno 

vrečico sladkarij. Starši kupijo ali s svojimi otroki izdelajo vrečico sladkarij in jo napolnijo s 

presenečenji. 

Otrok do prvega šolskega dne ne izve, kaj je v vrečici. 

Včasih so bile v vrečici le sladkarije, npr. čokolada, bonboni in lizike. Danes starši vanjo dajo še 

majhna darila, npr. igrice, vstopnice za kino ali živalski vrt, knjige ali svinčnike in barvice. 

Pisana vrečica sladkarij polepša prvi šolski dan vsakega otroka. 

 

2. Reši nalogo pod besedilom Die Schultüte. Vstaviti moraš glagole. 

 

3. Spregaj glagola finden in gehen, ki se pojavita v prejšnji nalogi. Pazi na ustrezne 

končnice. Glagol kaufen je že spregan. 

 

 kaufen – kupiti finden – najti gehen – iti 

ich kaufe   

du kaufst   

er, sie, es kauft   

wir kaufen   

ihr kauft   

sie, Sie kaufen   

 

4. Reši nalogo desno od besedila. Podane besede moraš razdeliti na tiste, ki sodijo 

v vrečico, in tiste, ki vanjo ne sodijo. 

 

5. Predstavljaj si, da bi tudi ti dobil prvi šolski dan vrečico sladkarij in drugih stvari. 

Napiši kratko besedilo z naslovom Meine Schultüte. V njem napiši vsaj, kaj je v 

njej, lahko pa še kaj drugega. 

 

  

 


