
Zaposlitev za predmet NEMŠČINA 7. RAZRED (NI1) 

2 šolski uri/tedensko 

Pozdravljeni, sedmošolci! 

Upam, da s preverjanjem znanja niste imeli preveč težav. Rešitve najdete ponovno v spletni učilnici 

pod naslednjo ikono (REŠITVE). Napake popravite/pravilne rešitve dopišite . Tako boste vedeli, kaj se 

še morate dodatno naučiti. 

Za teden, ki prihaja, sem vam pripravila naslednje naloge: 

1. Kot veste, smo začeli z novim sklopom DIE SCHULE in spoznali smo že osebe v šoli ter šolske 

predmete. Zadnjo uro ste začeli z izdelovanjem URNIKA v nemščini, v katerega ste vpisali vse 

predmete po nemško (s celimi nemškimi besedami, ne slovenskimi kraticami). Tisti, ki ga še 

niste dokončali, ga dokončajte. V delovnem zvezku, na strani 64, je nal. 7 enaka. Rešite jo. V 

delovne zvezke napišite drug urnik (če ste v zvezke napisali A urnik, napišite v delovni zvezek 

predmete za B urnik in obratno). Rešite še nal. 8 in 9. 

2. Danes se bomo še pogovarjali o urniku. Da bomo to lahko storili, je potrebno znati 

poimenovati šolske predmete (to že znate ;)). Ponovimo še dneve v tednu : Montag, 

Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Na youtube najdite že poznano 

pesmico o dnevih WOCHENTAGE LIED. Predvajajte jo in ponovite izgovorjave dnevov. V 

delovnem zvezku rešite naslednjo nalogo (10). 

Prvo vprašanje, ki si ga boste napisali v zvezke z rdečo je: Was ist dein Lieblingsfach 

[liblingsfah]? Kateri je tvoj najljubši predmet? Sledi odgovor Mein Lieblingsfach ist…in dodaš 

svoj najljubši predmet. 

Drugo vprašanje, ki si ga zapišete: Wie findest du Mathe/Slowenisch/Musik? Kakšna se ti zdi 

matematika/slovenščina/glasba? Sledi odgovor Mathe/Slowenisch/Musik finde ich 

prima/super/toll (prva 3 poimenovanja so sopomenke za super)/interessant 

(zanimiv)/langweilig [langvajlih] (dolgočasen)/doof [dof] (trapast)/uninteressant 

(nezanimiv)/schwer [šver] (težko)/leicht [lajht] (lahko). 

Napišeš 3 povedi za 3 predmete (s 3 različnimi pridevniki) kakšni se ti zdijo. Rešiš še nalogo 11 

v delovnem zvezku. 

 

Za morebitna  vprašanja in kakšno informacijo o vašem delu sem vam na voljo na   

etika.zalec@gmail.com 

Javite se mi, napišite kako vam gre delo, kako ste… 

 

Bodite zdravi in ostanite nasmejani! 

Lep pozdrav, 

učiteljica Andreja 

 

mailto:etika.zalec@gmail.com

