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

 

 

GRADIVO ZA 4. in 5. RAZRED PRI NEOBVEZNEM IZBIRNEM 

PREDMETU NEMŠČINA  

V naslednjih dveh tednih bomo preverjali in ocenjevali, saj morate pri nemščini pridobiti še 

eno oceno. Podrobna navodila glede preverjanja in ocenjevanja pa si lahko ogledate v 

nadaljevanju: 

 

1. SKUPINA  

 

Glede na to, da pri nemščini potrebuješ še eno oceno, bo tvoj izdelek naslednji: 

- naučil/a se boš opis živali, tako kot smo jih opisovali že v šoli in utrjevali od doma. 

Nato se boš posnel/a, posnetek (avdio ali video) pa mi boš poslal/a na moj mail 

(opis naj bo podoben tistemu, ki smo ga obravnavali do sedaj, seveda pa lahko 

dodaš tudi kakšen svoj stavek). Primer opisa živali si še enkrat lahko ogledaš v 

nadaljevanju:  

 

Primer opisa živali:  

Das ist ein Pferd. Es ist schwarz, braun oder weiß. Es ist groß. Es hat vier Beine. Das Pferd 

mag Karotten und Gras. Es trinkt Wasser. Das Pferd kann laufen und springen, aber es kann 

nicht fliegen. Es wohnt im Stall.   

 

Roki za oddajo: 

- posnetek opisa prve živali za preverjanje mi pošlji na moj mail do ponedeljka, 18. 5. 

2020 (podal ti bom povratno informacijo in ti zapisal, če katera informacija pri opisu 

še manjka oz. če so težave pri izgovorjavi) 

 

- posnetek opisa druge (nove) živali za ocenjevanje pa mi boš poslal/a do ponedeljka, 

25. 5. 2020 (nekateri podatki pri opisu druge živali so seveda lahko isti oz. podobni). 

 

V primeru kakršnihkoli tehničnih težav ali drugih nejasnosti me lahko kontaktiraš na moj E-

mail: gregor.strnisa@osnhr.si. 
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2. SKUPINA  

Glede na to, da pri nemščini potrebuješ še eno oceno, bo tvoj izdelek naslednji: 

- za preverjanje boš pripravil/a opis svoje sobe, za ocenjevanje pa se boš naučil/a 

opis svojega stanovanja oz. hiše, tako kot smo ga/jo opisovali že v šoli in utrjevali 

od doma. Nato se boš posnel/a, posnetek (avdio ali video) pa mi boš poslal/a na 

moj mail (opisa naj bosta podobna tistim, ki jih imaš v zvezku in smo jih 

obravnavali do sedaj, seveda pa lahko dodaš tudi kakšen svoj stavek). Primera 

opisov pa si lahko še enkrat ogledaš v nadaljevanju:  

 

Primer opisa sobe:  

Das ist mein Zimmer. Es ist groß, gemütlich und praktisch. Mein Zimmer ist grün. Mein 

Zimmer hat ein Bett, einen Schreibtisch, einen Schrank, einen Teppich und eine Lampe. 

Neben dem Schreibtisch ist ein Fenster. Auf dem Schreibtisch ist ein Computer. An der Wand 

hängt ein Poster. Ich lese und mache meine Hausaufgaben hier.  

 

Primer opisa stanovanja oz. hiše:  

Das ist mein Haus. Mein Haus ist groß. Es hat fünf Zimmer: das Wohnzimmer, die Küche, das 

Badezimmer, das Schlafzimmer und der Abstellraum. Das Wohnzimmer ist groß und 

gemütlich. Die Küche ist klein. Das Badezimmer ist nützlich. Das Schlafzimmer ist groß und 

praktisch. Im Wohnzimmer ist ein Tisch und ein Sofa. In der Küche sind vier Stühle und ein 

Tisch. Neben dem Tisch ist ein Kühlschrank.  

 

Roki za oddajo: 

- posnetek opisa svoje sobe za preverjanje mi pošlji na moj mail do ponedeljka, 18. 5. 

2020 (podal ti bom povratno informacijo in ti zapisal, če katera informacija pri opisu 

še manjka oz. če so težave pri izgovorjavi) 

 

- posnetek opisa stanovanja oz. hiše za ocenjevanje pa mi boš poslal/a do ponedeljka, 

25. 5. 2020. 

 

V primeru kakršnihkoli tehničnih težav ali drugih nejasnosti me lahko kontaktiraš na moj E-

mail: gregor.strnisa@osnhr.si. 
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