
2. Teden 23.3. - 27.3.2020

7. razred    NEMŠČINA 

Moj e-naslov: anja.rajh@guest.arnes.si
Vesela bom tvojega e-sporočila :)

Pozdravljen/a! Upam, da si dobro in da si s šolskim delom že lahko 
začel. Tukaj so navodila za nov teden.

www.irokus.si    ali www.irokusplus.si

Naloži si i- učbenik in i-dz v svojo zbirko, da si boš lahko predvajal 
zvočne posnetke.
Če imaš težave z aktiviranjem ali nalaganjem učbenikov in dz v svojo i-zbirko, 
me prosim kontaktiraj na moj 
e-naslov in poslala ti bom nadaljnja navodila. Lahko pa seveda uporabljaš tudi 
svoj učbenik in dz.

Fotografiraj svoje rešene naloge v DZ oz. na učnih listih (od prejšnjega tedna) 
in mi jih pošlji na zgornji e-naslov. Tako boš dobil povratne informacije, kako 
dobro ti gre.

1. Ura: Samostojno delo z učbenikom in delovnim zvezkom 
Maximal1

– Začenjamo z novim Modulom 2 MEINE SCHULE/MOJA ŠOLA v zvezek
si napiši velik naslov, kot je bil na začetku modul 1 Mein Profil...preveri v 
zvezku

– V učbeniku od  str. 48-49, malo prelistaj in si poglej, kaj vse se bomo 
naučili...in reši uganko  na str. 49/1

– navaden naslov v zvezek 2.1 Was hast du am Montag?( Kaj imaš na 
urniku v ponedeljek?)
Jans Schule (podnaslov) Janova šola

– str. 50 preberi in poslušaj ter nato izpolni manjkajoče informacije
– str. 51 preberi in izpiši, prevedi prostore v šoli s pomočjo slovarčka na 

zadnjih straneh učbenika, pazi na člene, da jih boš zapisal pri 
samostalnikih. V zvezek si nato prepiši pravilno besedilo k ustreznemu 
šolskemu prostoru za vse primere.
Primer: die Bibliothek: Hier sind Bücher, Zeitschriften, DVDs und Cds

– v dz na str. 40 reši vaji 1 in 2.

http://www.irokus.si/
mailto:anja.rajh@guest.arnes.si


2.  ura: Samostojno delo z učbenikom in delovnim zvezkom 
Maximal1
naslov 
Jans Stundenplan/Janov urnik
 
- napiši v zvezek najprej dneve v tednu -
Wochentage: Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, 
Samstag, Sonntag

       am Montag/v ponedeljek
      um neun Uhr/ ob devetih

– prepiši si obe razpredelnici na str. 53 v učb (So sagt mans in 
memo)

– nato prepiši še Janov urnik- Jans Stundenplan. Prevedi s pomočjo 
slovarčka zadaj v učbeniku.

– V zvezek reši nalogi 6 in 7. iz učbenika
– reši v DZ na  str. 41/nal. 3-5.

To je vse za ta teden, naslednji 3. teden pa nadaljujemo z urnikom in šolskimi 
predmeti....upam, da ti ni pretežko...pomagaj si z interaktivnim učbenikom in 
dz na www.irokusplus, kjer je več avdio posnetkov za pravilno izgovorjavo in 
interaktivne naloge.

Das ist alles für diese Woche. Ich hoffe, dir und deiner Familie geht es 
gut in diesen Zeiten. Bleib gesund! Bleib zu Hause!

Deine Deutschlehrerin
Anja

Moj e-naslov: anja.rajh@guest.arnes.si
Vesela bom tvojega e-sporočila :)
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