
8. RAZRED – NEMŠČINA 

11. teden 

PONEDELJEK (01.06.2020) 

- danes začnemo z našim zadnjim poglavjem v tem šolskem letu. Pogovarjali se 

  bomo o različnih tipih pokrajin in se ustavili še v gozdu, 

- začnemo pa z opisom različnih pokrajin, 

- v svoj zvezek zapišete naslov »Landschaften beschreiben« (UČ, str. 113) 

- zapišeš podnaslov »A Die Gebirgs- und Hügellandschaft«, si pogledaš sličice  

  1 – 24, prebereš besede (na levi strani) in povežeš, katera slika in beseda 

  spadata skupaj, npr.: 

  Nr. 1 ist der Wasserfall. 

  Nr. 2 ist der Wald. Itd … 

- na enak način nadaljuješ z »B Das Flachland« in »C Die Küste (das Meer), 

- če se ti slučajno zatakne pri razumevanju besed, si pomagaj s slovarjem (DZ, 

  str. 147). 

 

TOREK (02.06.2020) 

- danes ponoviš in utrdiš besedišče od včeraj, 

- v DZ na str. 113 rešiš nalogi 1. in 2. Pri nalogi 1 dopolniš z manjkajočimi črkami  

  in dopišeš DER/DIE/DAS (pomagaj si z učbenikom). Pri nalogi 2 pa s križcem 

  označiš, kje najdemo (pokrajina) naštete pojme, 

- v DZ na str. 114 rešiš nalogo 3. Poiskati moraš 35 besed. Pomagaj si z 

  učbenikom. Uporabi strategijo: najprej poišči vse besede vodoravno (v vsaki  

  vrstici), potem pa še navpično (v vseh stolpcih). Ne pozabi na DER/DIE/DAS, 

- v DZ na str. 115 rešiš nalogo 4. Poglej sliko, poimenuj in reši križanko. 

 



SREDA (03.06.2020) 

- v svoj zvezek zapišeš naslov »Stadt und Land« in v UČ na str. 115 rešiš nalogo 

  1.3. Povežeš, katera slika in katero poimenovanje spadata skupaj, npr.  

  Nr. 1 ist die Stadt. 

  Nr. 2 ist das Dorf. Itd … 

- v DZ na str. 116 rešiš nalogo 8. Besede iz okvirčka ustrezno razvrsti, 

- v DZ na str. 117 rešiš nalogo 9. Poišči iskane besede. Ne pozabi na določni člen 

  DER/DIE/DAS. 

 

VELIKO USPEHA PRI REŠEVANJU! 

učiteljici Ksenija in Aleksandra 


