
 

NEMŠČINA (5. razred)  

Dragi moj petošolec, draga moja petošolka. Pred teboj je tretji teden. DOBRO TI GRE! Ne 
obupaj, trudi se po najboljših močeh in zaupaj v svoje sposobnosti. Skupaj nam bo uspelo! Za 
vsa vprašanja sem ti na voljo: jasnaivanusic1981@gmail.com Ostani zdrav/zdrava!  

Ta teden se bomo začeli ukvarjati s temo VREME. 
 Naučili se bomo poimenovati in zapisati vremenske pojave.  
 Naučili se bomo opisati vreme.  
 Naučili se bomo poimenovati vremenu primerne aktivnosti.  
 Naučili se bomo poimenovati in zapisati vremenu primerna oblačila.  
 Naučili se bomo zapisati kratko vremensko poročilo. 

DAN:  VSEBINE:  

PONEDELJEK, 
30. 3. 2020 

Der Wetterfrosch  
- Odpri učbenik na strani 50 
- Kaj vidiš na slikicah?  
- Beri besedilo in ga poslušaj na tej povezavi (Seite 50, Der Wetterfrosch):  

http://e-gradiva.com/dokumenti/IUD/IUD2/u5.html 
- Razumeš besedilo? Poslušaj ga še enkrat. Dobro si oglej tudi sličice. Dobro poslušaj 

IZGOVORJAVO besed. 
V zvezek napiši naslov Der Wetterfrosch.  
Zapiši novo besedišče: 

Es regnet. (Dežuje)      Die Sonne scheint. (Sonce sije)   Es ist heiß. (vroče je)   Es ist windig. 
(Vetrovno je)    Es ist nebelig. (Megleno je).  
Es ist kalt. (Mrzlo je)    Es schneit. (Sneži.) 

- Nove pojme se nauči na pamet.  
- Glasno preberi besedilo še enkrat.  
- Poslušaj posnetek še enkrat in pazi na to, kako se besede izgovarjajo.  

SREDA, 1. 4. 
2020 

Der Wetterfrosch 
- Ponovi novo besedišče od ponedeljka.  
- Reši nalogo v delovnem zvezku na strani 51.  
- Besedilo poslušaj na:  

http://e-gradiva.com/dokumenti/IUD/IUD2/u5.html 
- Izberi: DZ Seite 51, Übung 1 (POSLUŠAJ DVAKRAT) 
- Rešitve preveri s pomočjo U stran 50. 
- Rešene povedi na strani 51 v DZ še enkrat na glas preberi. 
- Reši nalogo 2 v DZ na strani 52. Besedilo poslušaj na:  

http://e-gradiva.com/dokumenti/IUD/IUD2/u5.html 
POSLUŠAJ DVAKRAT. Pazi na pravilen PREPIS besed iz okvirčka. 

ČETRTEK, 2. 
4. 2020 

Der Wetterfrosch  
- Ponovi besedišče.  
- Glasno preberi besedilo v učbeniku na strani 52.  
- Reši nalogo 3 v DZ na strani 52. Rešitve najdeš na:  

http://e-gradiva.com/dokumenti/IUD/IUD2/PRILOGE/resitvedz5.pdf 
***DODATNO DELO:  
Rešuj interaktivne vaje, ki jih najdeš na:  
http://e-gradiva.com/dokumenti/IUD/IUD2/u5.html 
IZBERI prvo okence 5-1. S puščico se pomakneš na naslednjo stran. Na koncu si lahko 
preveriš rešitve.  
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