
ČETRTEK, 28. 5. 2020: Meine Berufswünsche (8./9.) 

 

Uspešen/Uspešna boš, ko: 

 poveš, kaj želiš postati in pri tem uporabiš obliko prihodnjika. 

****************************** 

 

1. Najprej pozorno preglej zapis prejšnjega tedna, ki si ga naredil/a v 

zvezku. 

 

2. V nadaljevanju se boš ukvarjal/a s poklicnimi željami. Za predstavitev boš sestavil/a opis vsaj dveh svojih 

poklicnih želj. Predstavil/a jih boš na podoben način, kot sem to storila jaz v posnetku prejšnjega tedna, ki si 

ga lahko ponovno ogledaš. 

Da boš pri delu uspešen/uspešna, najprej razmislimo o kriterijih uspešnosti. Predlagam sledeče: 

 IZDELEK: slikovno gradivo (risbe ali fotografije) 

 VSEBINA: informacije glede na iztočna vprašanja: WER?, ALTER?, DEIN BERUFSWUNSCH?, WAS 

MAGST DU?, WO UND WANN WIRST DU ARBEITEN? WAS WIRST DU MACHEN? 

 SLOVNICA: pravilne oblike glagolskih oblik (PRIHODNJIK), osebnih in svojilnih zaimkov, vrstni red v 

povedih 

 GOVOR: glasen, tekoč, pravilen (sch, ü, ö, ä, sp, st, ei, ie …), razločen 

 UPOŠTEVANJE DOGOVORJENIH TERMINOV! 

Če bi želel/a kriterije uspešnosti dopolniti, to stori do jutri s pripisom na padlet zid: 

https://padlet.com/vidvidemsek/847i5h9qh9umwfi4 

Tvoje ideje bom upoštevala in dodala k skupnim kriterijem. 

V zvezek prepiši sledeč zapis, nato pa sestavi opis svojih dveh poklicnih želj. Če je treba, si pomagaj s spletnim 

slovarjem pons.si. V pomoč ti je tudi moj posnetek dveh predstavljenih poklicnih želj. Upoštevaj kriterije 

uspešnosti. 

Berufe in meiner Familie 

Kriteriji uspešnosti:  

 IZDELEK: miselni vzorec, slikovno gradivo (risbe ali fotografije) 

 

 VSEBINA: informacije glede na iztočna vprašanja: 

o WER? 

o ALTER? 

o DEIN BERUFSWUNSCH? 

o WAS MAGST DU? 

o WO UND WANN WIRST DU ARBEITEN?  

o WAS WIRST DU MACHEN? 

https://padlet.com/vidvidemsek/847i5h9qh9umwfi4


 

 SLOVNICA:  

pravilne oblike glagolskih oblik (PRIHODNJIK), osebnih in svojilnih 

zaimkov, vrstni red v povedih 

 

 GOVOR:  

glasen, tekoč, pravilen (sch, ü, ö, ä, sp, st, ei, ie …), razločen 

 

 UPOŠTEVANJE DOGOVORJENIH TERMINOV! 

 

*Zapis fotografiraj in mi ga pošlji na moj elektronski naslov suza.kosec@gmail.com. 

 

PETEK, 29. 5. 2020: Priprava govornega nastopa (8./9.) 

1. V času, ki je namenjen tej uri nemščine, pripravljaš svoj govorni nastop v skladu s kriteriji 

uspešnosti.   

 

2. Pri pripravi ustvari zvočni posnetek in mi ga pošlji. Dobil/a boš povratno informacijo. 

 

3. 4. in 5. junija bomo izvedli vaše govorne nastope preko ZOOMa, povezave do ZOOMa vam bom 

poslala na vaše elektronske naslove. Tisti, ki še nimate ocen, boste dobili tudi oceno. 

* Zapis v zvezku fotografiraj in pošlji na moj el. naslov suza.kosec@gmail.com  najkasneje 

do petka zvečer! 

 

Freitag ist wieder da!! 
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