
                                       

 

Hallo, ihr Lieben! 

Zopet nas se je situacija privedla do učenja na daljavo. ŽAL! 

Tudi tokrat boste morali naloge in zadolžitve opraviti sami, na najina e-naslova pa pošljete 

rešitve. Naloge opravljajte vsakodnevno in sproti, saj se vaše delo šteje kot pouk. Za vsa 

vprašanja ali dodatna pojasnila sva z učiteljico Aleksandro dosegljivi na e-naslovu: 

ksenija.spur@guest.arnes.si 

aleksandra.osmn@gmail.com  

Pa si oglejmo vaše zadolžitve. 

PONEDELJEK, 19.10.2020 

V tej uri bomo povezali naše na novo pridobljeno znanje v celoto. Za te to pomeni:  

- najprej si ogledaš posnetek. Povedi poslušaš, nato jih ponavljaš. Posnetek si ogledaš in 

  poslušaš večkrat. Najdeš ga na tej povezavi: 

https://www.youtube.com/watch?v=UqViotzrGEo 

- z besediščem tega posnetka opišeš sebe in člane svoje (ožje) družine po zunanjosti, npr.: 

Meine Mutter heißt Katarina. Sie ist 72 Jahre alt. Sie ist in Pension. Sie ist klein und mollig. 

Sie hat kurze, glatte, braune Haare und braune Augen, sie sieht immer sehr ordentlich 

aus.  Sie trägt eine Brille. Am liebsten hat sie Hosen mit Pullover. 

Meine Mutter arbeitet als = tako poveš, kje je mama zaposlena 

Meine Mutter ist … von Beruf = tako poveš, kaj je mama po poklicu 

Naslov v zvezku se glasi »Meschen beschreiben – Aussehen«.  

 

PETEK, 23.10.2020 

V pretekli uri smo družinske člane opisovali po zunanjosti, v tej pa jih bomo še po značaju. 

Tvoje zadolžitve so naslednje: 

- naprej si ogledaš posnetek. Povedi poslušaš, nato jih ponavljaš. Posnetek si ogledaš in 

  poslušaš večkrat. Najdeš ga na tej povezavi: 
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https://www.youtube.com/watch?v=sDn8R2iMUFU 

Vse nove in neznane besede preveriš v spletnem prevajalniku PONS in jih zapišeš v svoj 

zvezek. Naslov v zvezku se glasi »Menschen beschreiben – Charakter und Eigenschaften« 

- z besediščem tega posnetka opišeš sebe in družinske člane (ožje) po značaju, npr.: 

Mein Bruder, Karlo, ist rücksichtsvoll, liebenswürdig und loyal. Er muss aufpassen, dass er 

nicht ausgenutzt wird.  

Opišeš jih po dobrih lastnostih in seveda po slabostih. Uporabiš lahko tudi pridevnike, 

katere smo obravnavali še pri pouku (glej delovni list!). 

NE POZABI: vse opravljene naloge mi pošlješ do 15.00 istega dne, drugače smatram, da jih 

nisi opravil/-a. 

 

Lepo bodi, pridno in marljivo delaj, in upam, da se kmalu spet vidimo! 

 

učiteljici Ksenija in Aleksandra 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sDn8R2iMUFU

