Hallo, meine Schüler/innen! Ich hoffe, dass es euch gut geht und ihr gesund seid.

GRADIVO ZA 4. – 6. RAZRED PRI NEOBVEZNEM IZBIRNEM
PREDMETU NEMŠČINA OD 6. 4. – 10. 4.
Pa je zopet tukaj nov teden . Upam, da ste prejšnji teden dane naloge uspešno rešili in ni
bilo večjih težav. Da si boste rešene naloge lahko pregledali, vam najprej pošiljam rešitve
prejšnjega tedna.

1.

SKUPINA
Prebral/a si besedila in ugotovil/a, katero domačo žival imajo. Tabelo si prepisal/a v
zvezek in jo izpolnil/a. Rešitve pa so naslednje:

Tierart
Name
Alter
Aussehen

Max
Maus
Kakao
1 Jahr
braun und weiß

Hannah
Hund
Bello
3 Jahre
schwarz und groß

Futter

Keks, Brot, Käse

Fleisch und Reis

Teresa
2 Katzen
Mitzi und Milkie
5 Jahre
schwarz und weiß,
braun und orange
Katzenfutter

Iz papirja pa si poskušal/a narediti volka (der Wolf) in upam, da ti je to tudi uspelo.

Za teden od 6. 4. – 10. 4. pa pošiljam naslednje naloge
Glede na to, da se približujejo velikonočni prazniki, bo ta teden namenjen prav tej temi
(Ostern – velika noč). Na lahkoten in zabaven način se boš lotil/a naslednjih nalog:
1. Najprej si oglej posnetek na spodnji povezavi in pozorno poslušaj izgovorjavo besed,
ki so v povezavi z veliko nočjo:

https://www.youtube.com/watch?v=ZYhM7XA-zX0

2. Posnetek si dobro poslušal/a, sedaj pa iz posnetka prepiši nove besede v svoj zvezek
in zraven nariši kaj beseda pomeni. Da ti bo lažje, imaš v okvirčku zapisane slovenske
prevode besed:
VELIKONOČNI ZAJČEK - VELIKONOČNO JAGNJE –
VELIKONOČNO GNEZDO – PISANICA – VELIKONOČNA SVEČA –
VELIKONOČNA ČOKOLADA – NARCISE – VELIKONOČNO PECIVO

3. Za konec pa reši spodnjo nalogo in pravilno poveži nemške besede s slovenskimi
prevodi. Rešitve zapiši v zvezek:

1. das Osterlamm

a) pisanica

2. die Osterschokolade

b) velikonočno pecivo

3. der Osterhase

c) velikonočno jagnje

4. das Osternest

d) velikonočni zajček

5. die Osterkerze

e) velikonočna čokolada

6. die Osterglöckchen

f) velikonočna sveča

7. das Ostergebäck

g) velikonočno gnezdo

8. das Osterei

h) narcise

Pri reševanju nalog si pomagaj s slovarjem, v primeru nejasnosti oz. težav, pa me lahko
kontaktiraš na moj E-mail: gregor.strnisa@osnhr.si. Rešitve tega tedna bom objavil naslednji
teden. Seveda pa mi lahko rešitve nalog, takoj ko jih rešiš, pošlješ na moj mail, da ti jih
sprosti pregledam.

2.

SKUPINA

Spoznal/a si trgovine, v katerih lahko kupimo različne stvari. Najprej si iz delovnega lista v zvezek
prepisal/a nove besede (trgovine), zraven pa si zapisal/a prevode teh besed (npr.: die Bäckerei –
pekarna,…).
Pri nalogi pa si po primeru v zvezek zapisal/a, kje lahko določeno stvar kupimo. Rešitve pa so
naslednje:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Obst kann man bei dem Gemüsehändler kaufen.
Milch und Käse kann man in dem Lebensmittelgeschäft kaufen.
Den Teddybär kann man in der Spielzeughandlung kaufen.
Die Torte kann man in der Konditorei kaufen.
Das Brot kann man in der Bäckerei kaufen.
Das Eis kann man in der Eisdiele kaufen.
Die Bücher kann man in der Buchhandlung kaufen.
Das T-Shirt kann man in der Kleiderboutique kaufen.
Den Ball kann man in dem Sportgeschäft kaufen.
Die Schuhe kann man in dem Schuhgeschäft kaufen.
Das Fleisch kann man in der Metzgerei kaufen.
Die Fische kann man in der Fischhandlung kaufen.
Die Blumen kann man in dem Blumengeschäft kaufen.
Die Zeitung kann man in dem Kiosk kaufen.
Die Tabletten kann man in der Apotheke kaufen.

Za teden od 6. 4. – 10. 4. pa pošiljam naslednje naloge
Glede na to, da se približujejo velikonočni prazniki, bo ta teden namenjen prav tej temi
(Ostern – velika noč). Na lahkoten in zabaven način se boš lotil/a naslednjih nalog:
1. Najprej si oglej posnetek na spodnji povezavi in pozorno poslušaj izgovorjavo
besed, ki so v povezavi z veliko nočjo:
https://www.youtube.com/watch?v=ZYhM7XA-zX0

2. Posnetek si dobro poslušal/a, sedaj pa iz posnetka prepiši nove besede v svoj
zvezek in zraven nariši kaj beseda pomeni. Da ti bo lažje, imaš v okvirčku zapisane
slovenske prevode besed:

VELIKONOČNI ZAJČEK - VELIKONOČNO JAGNJE –
VELIKONOČNO GNEZDO – PISANICA – VELIKONOČNA SVEČA –
VELIKONOČNA ČOKOLADA – NARCISE – VELIKONOČNO PECIVO

3. Za konec pa reši spodnjo nalogo in pravilno poveži nemške besede s slovenskimi
prevodi. Rešitve zapiši v zvezek:

1. das Osterlamm

a) pisanica

2. die Osterschokolade

b) velikonočno pecivo

3. der Osterhase

c) velikonočno jagnje

4. das Osternest

d) velikonočni zajček

5. die Osterkerze

e) velikonočna čokolada

6. die Osterglöckchen

f) velikonočna sveča

7. das Ostergebäck

g) velikonočno gnezdo

8. das Osterei

h) narcise

Pri reševanju nalog si pomagaj s slovarjem, v primeru nejasnosti oz. težav, pa me lahko
kontaktiraš na moj E-mail: gregor.strnisa@osnhr.si. Rešitve tega tedna bom objavil naslednji
teden. Seveda pa mi lahko rešitve nalog, takoj ko jih rešiš, pošlješ na moj mail, da ti jih
sprosti pregledam.

3.

SKUPINA

Prejšnji teden si rešila delovni list, kjer so bile zapisane trditve. Ugotoviti si morala, ali se trditev
pojavi na prvi, drugi ali obeh sličicah. Rešitve pa so naslednje:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

1
2
1
2
1
2
1
2
2
2

11. 1 und 2
12. 2
13. 2
14. 1
15. 1 und 2
16. 1
17. 1 und 2
18. 2
19. 1
20. 1

Za teden od 6. 4. – 10. 4. pa pošiljam naslednje naloge
Glede na to, da se približujejo velikonočni prazniki, bo ta teden namenjen prav tej temi
(Ostern – velika noč). Na lahkoten in zabaven način se boš lotil/a naslednjih nalog:
1. Najprej si oglej posnetek na spodnji povezavi in pozorno poslušaj izgovorjavo
besed, ki so v povezavi z veliko nočjo:
https://www.youtube.com/watch?v=ZYhM7XA-zX0

2. Posnetek si dobro poslušal/a, sedaj pa iz posnetka prepiši nove besede v svoj
zvezek in zraven nariši kaj beseda pomeni. Da ti bo lažje, imaš v okvirčku
zapisane slovenske prevode besed:
VELIKONOČNI ZAJČEK - VELIKONOČNO JAGNJE –
VELIKONOČNO GNEZDO – PISANICA – VELIKONOČNA SVEČA –
VELIKONOČNA ČOKOLADA – NARCISE – VELIKONOČNO PECIVO

3. Za konec pa reši spodnjo nalogo in pravilno poveži nemške besede s
slovenskimi prevodi. Rešitve zapiši v zvezek:

1. das Osterlamm

a) pisanica

2. die Osterschokolade

b) velikonočno pecivo

3. der Osterhase

c) velikonočno jagnje

4. das Osternest

d) velikonočni zajček

5. die Osterkerze

e) velikonočna čokolada

6. die Osterglöckchen

f) velikonočna sveča

7. das Ostergebäck

g) velikonočno gnezdo

8. das Osterei

h) narcise

Pri reševanju nalog si pomagaj s slovarjem, v primeru nejasnosti oz. težav, pa me lahko
kontaktiraš na moj E-mail: gregor.strnisa@osnhr.si. Rešitve tega tedna bom objavil naslednji
teden. Seveda pa mi lahko rešitve nalog, takoj ko jih rešiš, pošlješ na moj mail, da ti jih
sprosti pregledam.

