
Pozdravljeni dragi starši, dragi učenci in učenke! 

Dobrodošli v 5. tednu učenja na daljavo.                                                                                                   

Želela bi vas seznaniti, da se neobvezni izbirni predmeti, med njimi tudi nemščina, v drugem 

ocenjevalnem obdobju ne bodo ocenjevali. Informacijo, kako bo z zaključevanjem ocen, še 

čakamo. Ko bom imela več podatkov, vam sporočim.  

Naš namen pa ostaja, da »vzdržujemo našo kondicijo pri učenju nemščine«. Po koncu korona 

obdobja, ko se bomo spet srečali v razredu, bomo tako lažje nadaljevali z delom. Hvala tudi vam 

starši, da pomagate vašim otrokom, jih motivirate in pridno pošiljate dokaze o učenju. Če boste 

imeli kakšne želje ali predloge mi le napišite. Vesela bom vaših razmišljanj.  

 

Današnja ura je namenjena pregledu KRITERIJEV USPEŠNOSTI – torej, kaj moram znati, da 

bom pri nemščini uspešen v drugem ocenjevalnem obdobju.                                                                                                                       

Dragi učenci in učenke, to obliko ure smo imeli že v prvem ocenjevalnem obdobju.                                                                                                                                    

Na drugi srani vam pošiljam kriterije – kaj moram znati, da bom pri nemščini uspešen/a. Pod njimi 

se nahaja legenda. Prosim vas, da številke od 1 do 13 zapišete v zvezek in jih označite z ustrezno 

barvo (primerov ni potrebno zapisati). V kolikor boste imeli pri katerem kriteriju težave, poiščite v 

zvezku zapise. Če vam kaj manjka, je zdaj zadnji čas, da mi napišete ali za fotografije zapisov v 

zvezku prosite svoje sošolke ali sošolce. Trudila sem se kriterije zapisati čim bolj razumljivo vam, 

dragi učenci in učenke. Če boste potrebovali mojo pomoč, mi lahko kadarkoli tudi napišete in vam 

z veseljem pomagam. 

V naslednjem tednu vam bom poslala vaje za utrjevanje posameznih kriterijev, da bomo na podlagi 

vaših odgovorov videli, kako vam gre.  

Rok za oddajo zapisa v zvezku je petek, 17. 4. 2020 

Uspešno delo vam želim. 

Polona Gracer 

 

 

 

 



KAJ MORAM ZNATI, DA BOM USPEŠEN/A v drugem ocenjevalnem obdobju:        

               

1. Povem, kaj oseba na sličici je (besedišče HRANA). Primer: Petra isst Brot mit 

Butter.                                                                                                                             

2. Vprašam ali je oseba lačna/žejna in povem zase, da sem lačen/žejen.   

3. Povem pomen glagolov  ich muss, du… – moram / ich kann, du… - lahko / ich 

darf, du… – smem /  ich möchte, du…) za osebe ICH, DU, ER/SIE      

4. Poznam slovarček besed iz zgodbe »Clown Paul«.     

5. Poznam slovarček besed iz zgodbe » Das ist der Zirkus Tamburelli«  in pesmi »Der 

Zirkus kommt«  

6. Naštejem dneve v tednu in pri navedbi dneva uporabim AM.  Primer: AM Montag 

spiele ich Karten.   

7.  Poimenujem osebne zaimke v nemškem jeziku – Primer: Ich, du, er, sie, es, wir, ihr, 

sie, Sie (vi – vikanje)«    

8. Tvorim stavke z ustrezno končnico pri glagolu. Primer: -Ich tanze heute. -Er 

kommt nicht.  - Du spielst Klavier.  -Petra trinkt Kaffee. / -Wir gehen in die Schule. 

-Ihr macht Hausaufgabe.  -Sie kommen morgen.   

9. Štejem do 100.    

10. Poznam vprašalnice in vprašam po podčrtanih besedah v stavku.  

Primer: Im Zirkus sind 8 Affen.   Wie viele Affen sind im Zirkus?    

11. Naštejem družinske člane.     

 

 ______Znam_________           ____Razumem, vendar moram še vaditi________ 



  ___Ne znam, vendar vem kam pogledati, da se bom naučil/a____                                                               

  ___Ne znam, za pomoč potrebujem dodatno razlago učiteljice___ 

 

 


