
NEMŠČINA (6. razred)  

Dragi moj šestošolec, draga moja šestošolka. 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  

ČE SE ŠE NISI, SE NUJNO PRIJAVI V SPLETNO UČILNICO ZA NEMŠČINO. Vabila ste prejeli vsi na 
elektronski naslov. 

Ostani zdrav/zdrava!  

Ta teden se bomo začeli ukvarjati s temo RAZRED / UČILNICA / ŠOLA. 
 

 Ponovili bomo, kako predstaviti in opisati neko osebo 
 Ponovili bomo predmete/pohištvo v učilnici ter šolske potrebščine (ednina in množina) 
 Naučili se bomo  opisati svojo učilnico 
 Naučili se bomo določni (die, der, das) in nedoločni (ein, eine) člen 
 Naučili se bomo uporabljati tožilnik  

 
 

NEMŠČINA (6. razred)  

DAN:  VSEBINE:  

Vsak dan 5 minut vadi glasno branje. Izbiraj med besedili v učbeniku. 

PONEDELJEK, 
30. 3. 2020 

Eine deutsche Klasse – opis osebe 
- Odpri učbenik na strani 38 in si oglej fotografijo  
- Preberi štiri kratke opise oseb. Beri na glas. Preberi dvakrat. 
- V zvezek napiši naslov Eine deutsche Klasse ter nove besede (nämlich=namreč, 

überhaupt=sploh).  
- Reši nalogo 1 v DZ na strani 40. Rešitve preveri s pomočjo učbenika. 

TOREK,  
31. 3. 2020 

Eine deutsche Klasse – opis sošolca/sošolke 
V učbeniku na strani 38 spodaj imaš vprašanja za sošolca / sošolko. Izberi enega sošolca ALI eno 
sošolko in jo opiši. Opis zapiši v SPLETNI učilnici NEMŠČINA 6. Oddaj ga danes, v torek, 31. 3. 2020. 

ČETRTEK,  
2. 4. 2020 

Das Klassenzimmer – pohištvo   
- Odpri učbenik na strani 39 
- Znaš že poimenovati katere predmete na sliki? Spomni se – 5. razred!  
- V zvezek napiši naslov Im Klassenzimmer. S pomočjo spletnega slovarja 

https://sl.pons.com/prevod najdi prevod naslednjim besedam (ne pozabi na die, der, das): 
vrata, učiteljica, učitelj, lončnica, tabla, računalnik, okno, koš, stol, miza, učenec, učenka, 
oglasna deska, regal, omara, projektor 

PETEK,  
3. 4. 2020 

Das Klassenzimmer – Opis naše učilnice 
V zvezek napiši pravilo:  
Ko naštevamo, kaj je v naši učilnici, uporabljamo za DIE – eine (eine Blume, eine Tür …), za DAS – 
ein (ein Regal …) in za der EINEN (einen Papierkorb, einen Computer …) 
 
V spletno učilnico napiši OPIS NAŠE UČILNICE. Pomagaj si s spodnjimi iztočnicami:  
Ich heiße ________. Ich besuche die ___. Klasse der Grundschule Stročja vas.  
In unserem Klassenzimmer haben wir: eine …. 
                                                                     ein … 
                                                                     einen … 
Naštej čim več predmetov, ki jih imamo v učilnici. Nalogo oddaj DANES, 3. 4. 2020.  
 
 
*** DODATNO DELO: Nalogi 6 in 7 v DZ. 
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