
 

Pozdravljeni, učenci. 

Navodila in naloge, ki sledijo, najdete tudi v eAsistentu. Ste že odkrili, kje? Na voljo imate 
zavihek Komunikacija – Oglasna deska (za branje, prepisovanje) in Kanali (za pisanje 
učiteljem, pa tudi sošolcem) in Spletno učilnico.  

Vaše delo pri nemščini za ta teden (30. marec do 3. april) bo naslednje: 

Naloga: 

Sestavi pisno besedilo.  

Besedilo je na temo Mein Zimmer vorstellen in se ocenjuje. Če nisi prepričan, ga pošlji v 
pregled in šele, ko boš z njim zadovoljen, bom besedilo ocenila. Ker gre za ustno oceno, 
pravopisnih napak ne upoštevam. Ocenjuje se vsebina, to pomeni, da obsega 10 povedi. 
Povedi morajo biti smiselne (ne, da npr. postelja visi na stropu ). 

Opisal/a boš sobo na sliki. Pomagaj si z učbenikom, stran 89 in s tabelo, ko boš sestavljal 
povedi. Seveda jih lahko oblikuješ po svoje sam/a.  

 



Wo? Verb (glagol) Was? 

1 stvar - ednina več stvari - 
množina 

1 stvar - ednina več stvari - 
množina 

links 

rechts 

vorne 

hinter 

unter 

auf 

an 

in der Mitte 

im 

steht 

liegt  

hängt 

ist 

 

stehen 

liegen 

hängen 

sind 

der Tisch 

der Stuhl 

das Bett 

der Schrank 

das Licht 

das Fenster 

die Tür 

die Uhr 

das Plüschtier 

das Buch 

die Schulsache 

der Sessel 

der Computer 

die Tische 

die Stühle 

die Betten 

die Schränke 

die Lichte 

die Fenster 

die Türen 

die Uhren 

die Plüschtiere 

die Bücher 

die Schulsachen 

sie Sessel 

die Computer 

 

Primer: In der Mitte ist der Teppich. 

Napiši tudi uvod. Kakšna je soba? (lepa, velika, premajhna, moja, bratova) 

Besedilo tudi zaključi – kaj delaš v njej.  

Torej: uvod, opis, zaključek (vsega skupaj 10 povedi) 

Besedilo zapiši sam, saj so tvoji starši, starejši bratje sestre, drugi sorodniki že končali 6. 

razred, mlajši pa bodo delali to, ko pridejo do 6. r. Prav? 

Shrani ga v wordu in pošlji do petka, 3. aprila na e-naslov: natasa.kuhar1@guest.arnes.si ali v 

eAsistentu (pod Komunikacija, Kanali - tu lahko naložiš kot priponko ali napišeš oz. prilepiš 

kot besedilo).  

Bo šlo? Če bodo težave, mi piši. 

 

 


