
DELO NA DALJAVO PRI NEOBVEZNEM IZBIRNEM PREDMETU NEMŠČINA 

V TEDNU OD 4. 5. 2020 DO 8. 5. 2020 

 

V 7. tednu se boš še vedno ukvarjal s temo MEIN ZUHAUSE (MOJ DOM). 

 

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

razredu.  

https://eucbeniki.sio.si/nem7/3000/index2.html (ali i-učbeniki, nemščina 7, strani 

133 in 134) 

 

2. Odigraj igro spomin na levi strani. Med igro se ti odpirajo pridevniki. Najti moraš 

protipomenke oziroma nasprotja. Ko najdeš protipomenska pridevnika, ju napiši v 

zvezek za nemščino pod naslov ADJEKTIVE – GEGENTEILE (PRIDEVNIKI – 

NASPROTJA).   

 

3. Reši zgornjo nalogo na desni strani. Ponovno poslušaj besedilo Tims Wohnung. 

Med poslušanjem poveži posamezen prostor z ustreznim pridevnikom. 

 

4. Preberi slovnično pravilo v preglednici, ki ti bo koristilo pri reševanju naslednjih 

nalog v i-učbeniku. Preglednico in primere pod njo prepiši v zvezek za nemščino. 

 

SPOL SAMOSTALNIKA DOLOČNI ČLEN OSEBNI ZAIMEK 

moški der Balkon er 

ženski die Küche sie 

srednji das Zimmer es 

 

Der Balkon ist schön. Er ist aber kurz. 

Die Küche ist groß. Sie ist dunkel. 

Das Zimmer ist hell. Es ist aber klein. 

 

5. Reši spodnjo nalogo na desni strani. Napiši, kakšni so prostori v Timovem 

stanovanju. Pomagaj si z besedilom, ki se ti odpre, ko klikneš na zeleno polje 

Text. Vprašanja in odgovore prepiši v zvezek. 

 

6. Klikni na zeleno polje Erklärung. Preberi si še malo drugačno razlago slovničnega 

pravila iz 4. točke. 

https://eucbeniki.sio.si/nem7/3000/index2.html


7. Na naslednji strani reši zgornjo nalogo. Samostalnikom dodaj ustrezen osebni 

zaimek. 

 

8. Reši tudi spodnjo nalogo. Besedilo dopolni z ustreznimi osebnimi zaimki. 

 

9. Igraj se igro na desni strani. Klikni na zeleno polje start in čim prej klikni na 

prostor, ki ga poimenuje padajoča beseda. 

 

10. Naslednji teden boš pisno preveril znanje, ki si ga pridobil v sedmih tednih šolanja 

na daljavo, zato snov vsaj malo ponovi že ta teden. 

  

 


