
SREDA, 6. 5. 2020:  Wohnen 

Uspešen/Uspešna boš, ko: 

 poimenuješ prostore v hiši,  

 našteješ pohištvo v določenem prostoru, 

 opišeš svoj dom. 

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

 

1.  Pa so počitnice za nami in pred nami že 7. teden pouka na daljavo! Upam, 

da si napolnil/a baterije in si pripravljen na nove izzive! Pa začnimo!  

 

Najprej pomembno obvestilo glede ocenjevanja pri nemščini! 

Posebej ocenjevanja na daljavo pri nemščini, ki se ga učite kot 

drugega tujega jezika v nadstandardni obliki, ne bo. Pomembno 

pa je, da še naprej upoštevaš moja navodila, odgovorno opravljaš svoje delo na daljavo in 

sproti pošiljaš svoje dokaze. Tvoja zaključna ocena pri nemščini bo temeljila na tvojih 

že prej pridobljenih ocenah in tvojih dokazih o delu na daljavo. 

 

2. Pred počitnicami smo utrjevali izgovorjavo števil. Zvočnih posnetkov izgovorjave števil še niste poslali 

Polona, Neja, Anže, Lučka in Alen. Prosim, da to storite čim prej. Tisti, ki ste to že storili, ste dobili tudi 

povratno informacijo od mene, ki jo, kot vedno, upoštevajte! 

 

3. Pa gremo, lepo po vrsti. Danes najprej glasno preberi sledeča števila: 

54 106 32 112 73 89 
 

Je šlo gladko? Če so še težave, ponovno poslušaj posnetek 

https://www.youtube.com/watch?v=c6hWYuoQadE  in ponavljaj glasno. 

 

4. Danes začnemo  s temo WOHNEN. Pa se najprej spomni, kaj bi že vedel/a o tem. Vnesi besede, ki jih 

poznaš na naš nemški zid (do njega prideš s klikom nanj). Pri vnosu besed pazi na pravilnost 

(velika začetnica, člen …).  V vsak stolpec vnesi vsaj eno besedo, lahko pa tudi več in se podpiši. Če je 

beseda že napisana, je ne ponavljaj, zapiši svojo. 

 

5. Danes boš utrjeval/a  besedišče, reši interaktivne naloge po vrsti: 

Prostori v domu:  

 https://learningapps.org/watch?v=pm8sxopoa20  

 https://learningapps.org/view3362876  

 https://learningapps.org/view3944248  

 https://learningapps.org/view3265707 

 

https://www.youtube.com/watch?v=c6hWYuoQadE
https://padlet.com/suza_kosec/rhm4pbp4ldl
https://learningapps.org/watch?v=pm8sxopoa20
https://learningapps.org/view3362876
https://learningapps.org/view3944248
https://learningapps.org/view3265707


 

Pohištvo:  

 https://learningapps.org/view2118350  

 https://learningapps.org/view1001716  

 https://learningapps.org/view276233  

 https://allgemeinbildung.ch/fach=deu/Moebel_01a.htm 

 

Je šlo? Če imaš kakšno težavo pri kateri nalogi, mi javi. 

 

6. Za zaključek današnje ure na daljavo, glasno preberi besede na spodnjih 2 slikah. Nato izberi eno od 

slik in svojo izgovorjavo besed na eni sliki posnami.  

 

NALOGA ZA FEONO (Lahko pa tudi kdo drug, če sprejme izziv):  

POSNAMI OPIS SVOJEGA DOMA (Tvori opis v povedih. Naštej prostore in pohištvo v 

teh prostorih)! 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Zvočni posnetek pošlji na moj elektronski naslov suza.kosec@gmail.com do tega petka! 
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