
Navodila za delo na daljavo 

Nemščina- obvezni izbirni predmet 

6. teden (od 20. 4. – 24. 4.) 

 

NI3 

 

1. ura, sreda, 22. 4. 

 
1. Vadimo branje. Na spodnji povezavi je posnetek iz učbenika na strani 76/naloga 4a. 

Najprej najmanj dvakrat poslušaj in slediš besedilu. Nato še najmanj dvakrat sam 

prebereš besedilo. Beri tako dolgo, dokler tvoje branje ne bo gladko. To je pomembno! 

https://voca.ro/3sY5TjyW5ZL 

2. Vadimo branje. Besedilo se nahaja v učbeniku na strani 77/naloga 4b. Navodilo je enako 

kot pri prvi nalogi. Branje vadiš tako dolgo, dokler ni gladko. 

https://rhinospike.com/audio_requests/Nadja/53320/#recordings 

(Posnetek se nahaja pod besedilom.) 

3. Tudi to bo naloga za branje. Nalogo opravljaš tako kot prejšnji dve. Besedilo se nahaja 

v učbeniku na strani 77. To je naloga 5. 

https://record.reverb.chat/s/x4l38Jwb4DUTV18BgkFB 

(Posnetek deluje na Google Chrome) 

Poslušali ste tri odlomke iz učbenika in tri različne osebe. Pri prvih dveh posnetkih sta 

pomagala naravna govorca, gospa, ki je po rodu Nemka in gospod iz Berlina. V tretjem 

posnetku, kot ste verjetno ugotovili, ste slišali mene. 

Zdaj si pa na vrsti ti. ;-) Izberi si enega izmed besedil, ob katerih si vadil branje in se 

posnami. Orodje za snemanje boš našel tukaj: https://record.reverb.chat/ 

Lahko pa uporabiš katerokoli drugo orodje. Posnetek shraniš, link pa pošlješ učiteljici 

po osebni pošti v eAsistentu.  

 

 

https://voca.ro/3sY5TjyW5ZL
https://rhinospike.com/audio_requests/Nadja/53320/#recordings
https://record.reverb.chat/s/x4l38Jwb4DUTV18BgkFB
https://record.reverb.chat/


2. ura, petek, 24. 4. 

 

1. Naprej preglej snov, ki smo jo na zadnje obravnavali (v učbeniku od strani 50 do 70.) 

2. Reši preverjanje znanja. Ko končaš, ga v wordovem dokumentu kot priponko pošlješ 

učiteljici. Vse vaše naloge bom pregledala in vam po osebnem sporočilu v eAsistentu 

sporočila, na kaj morate biti pozorni in kje so napake. 

 

Nemške črke na tipkovnici: 

ß – ALT Gr (držiš) + ć 

ä – ALT Gr (držiš) + ', nato stisneš a 

ö – ALT Gr (držiš) + ', nato stisneš o 

ü – ALT Gr (držiš) + ', nato stisneš u 

 


