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Pozdravljeni, dragi učenci in učenke 

Grüß euch, liebe Schülerinnen und Schüler! 

 

Kako ste ?Wie geht es euch? 

 

Zanima me, kako preživljate dneve, 

V prvem in drugem tednu ste pisali o poteku dneva. 

Takrat ste pisali, kako preživite dan, da greste zjutraj v šolo, da se vračate domov…. 

Sedaj, po nekaj tednih šolanja doma in življenja samo doma in v domačem okolju, 

me zanima , kakšni so sedaj vaši dnevi , kako resnično preživljate  te dni , 

kaj delate,o čem razmišljate…Kaj načrtujete? 

 

Delo za danes (ta teden): 

Moj dan v času corone / Mein Tag in der Coronazeit 

Navodilo: 

Oblika (uvod, jedro in zaključek) 

Dolžina opisa  mora vsebovati najmanj 60 besed, lahko tudi več. 

Zaželjeno je, da napišete v wordu in pošljte s priponko na moj elektronski naslov: 

fani.henokl@guest.arnes.si v času enega tedna, to je do 15.maja 2020. 

 

Lepo vas pozdravljam v pričakovanju vaših opisov! 

         učiteljica Fani Henökl 

Pa še to moram povedati, da zelo redki učenci /učenke naloge pošiljate. 

Posebna pohvala prav tem za vestno in odlično opravljeno delo sproti. 

Razredničarke so o tem tudi obveščene. 

Upam, da vsi delate in bi bila vesela vpogleda v vaše delo . 

Zanimajo me tudi vaša vprašanja v zvezi z delom.Kaj pa poprave? Jih pišete? 

V nadaljevanju sledi poprava ! 
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Rešitve za naloge v DZ na str. 40 / Lösungen / Rešitve 6.teden 

 

40/6. Trennbare Verben. Wie heißen die Infinitive? / Deljivi glagoli ... 

     

  Infinitiv Slowenisch   Infinitiv  Slowenisch 

 1)   aufstehen  vstati     8) zurückkommen priti nazaj 

 2)   anmachen  prižgati    9) ausmachen  ugasniti 

 3)   anziehen  obleči   10) abhauen  zbežati 

 4)   losfahren  odpeljati se  11) ausgehen  iti ven 

 5)   anrufen  poklicati  12) ankommen  prispeti 

 6)   anfangen  začeti   13) stattfinden  se dogajati 

 7)   abspülen  pomiti   14) auflegen  položiti 

 

40/7. Mehr Verben. Schreib richtig. / Več glagolov. Napiši pravilno. 

 

 1.   bekommen 2.   streiten  3.   arbeiten  4.   kennen 

 5.   meinen  6.   helfen  7.   spülen  8.   sammeln 

 

40/8. Wo ist was? Ergänze. / Kje je kaj? Dopolni. 

 

oben 

links oben    rechts oben 

in der Mitte 

links unten     rechts unten 

unten 

 

40/9. Wann macht man das? Ergänze. / Kdaj kaj počnemo? Dopolni. 

 

 1.   morgens  2.   vormittags  3.   mittags  4.   nachmittags 

 5.   abends  6.   nachts 

 

40/10. Was passt? Ergänze. / Kaj ustreza? Dopolni. 

 

 1.   gleich  2.   wieder  3.   zusammen  4.   noch 

 5.   echt  6.   schon 

 

 

Pomembno:  Natančno preglej, dopolni in popravi. Popravo / Verbesserung  zapiši v zvezek. 


