
DELO NA DALJAVO PRI NEOBVEZNEM IZBIRNEM PREDMETU NEMŠČINA 

V TEDNU OD 6. 4. DO 10. 4. 2020 

 

Najprej si preglej rešitve nalog iz prejšnjega tedna. Nato reši nove naloge. Odgovore na 

vprašanja v zadnji nalogi zapiši v zvezek za nemščino in mi jih poslikane, poskenirane ali 

natipkane pošlji po eAsistentu ali na služben elektronski naslov, in sicer najkasneje do petka, 

10. 4. 2020, do 17. ure. 

Učencem, ki ste prejšnji teden opravljali spletno bralno značko Bücherwurm, čestitam za 

pogum in doseženo število točk. Vsi boste prejeli priznanje. Tisti, ki je niste opravljali, lahko 

to še naredite, saj je rok podaljšan do 24. 4. 2020. Še vedno veljajo uporabniška imena in 

gesla, ki sem vam jih poslala po eAsistentu.  

 

PREGLED REŠITEV IZ PREJŠNJEGA TEDNA: 

 

1. 3. naloga:  

Glagol finden spregamo: ich finde; du findest; er, sie, es findet; wir finden; ihr 

findet; sie, Sie finden. 

Glagol gehen spregamo: ich gehe, du gehst, er, sie, es, geht, wir gehen, ihr geht, 

sie, Sie gehen. 

 

2. Prejšnji teden si moral napisati besedilo z naslovom Meine Schultüte. Prilagam 

primer besedila. 

 

Meine Schultüte 

Meine Schultüte ist bunt. In der Schultüte sind Süßigkeiten (Schokolade, Bonbons und 

Lutscher). Meine Eltern geben noch Kinokarten und Stifte dazu. Meine Schultüte versüßt 

den ersten Schultag. 

 

 

NOVE NALOGE: 

 

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

razredu. Najprej besedilo In welche Klasse gehst du? poslušaj, nato pa ga 

nekajkrat preberi. 

https://eucbeniki.sio.si/nem7/3103/index3.html (ali i-učbeniki, nemščina 7, stran 

176, desna stran) 

Besede, ki jih ne razumeš, poišči v spletnem slovarju.  

 

2. Na naslednji strani reši nalogo, ki se nanaša na prebrano besedilo. 

https://eucbeniki.sio.si/nem7/3103/index4.html (ali i-učbeniki, nemščina 7, stran 

177, leva stran) 

https://eucbeniki.sio.si/nem7/3103/index3.html
https://eucbeniki.sio.si/nem7/3103/index4.html


3. Odgovori na spodnja vprašanja. Vprašanj ne prepisuj. Odgovarjaj pa v celih 

povedih. Odgovore mi pošlji na način, ki sem ga navedla v uvodu zgoraj. 

 

Wie heißt du? 

Wie alt bist du? 

Woher kommst du? 

Wo wohnst du? 

Welche Schule besuchst du? 

Wo ist deine Schule? 

Wie viele Klassen hat die Schule? 

In welche Klasse gehst du? 

Wie gehst/fährst du in die Schule?  

 

  

 


