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Delo na daljavo za petek, 24. 4. 2020 
 

TJN 
Spoštovani učenci  4. razreda 

 

Pred vami so navodila za petek. Tokrat boste: 

- ponovili in utrdili učne vsebine, ki ste se jih že naučili 

 

Sproti ali najkasneje do torka po počitnicah mi prosim pošljite dokaze  vašega dela 

(poslikano/skenirano nalogo) na spodnji elektronski naslov. 

 

V primeru, da vam karkoli ne bo jasno ali da boste naleteli na težave pri delu, me 

lahko kontaktirate na naslednjem elektronskem naslovu: slavica.balek@guest.arnes.si  

 

Želim vam uspešno delo in lepe počitnice. 

 

Lep pozdrav,  

učiteljica Slavica Balek Haddaoui  
 

 

NAVODILA ZA DELO 

 

NASLOV V ZVEZEK: Das kann ich schon… (To že znam…) 
 

 

1. KRITERIJI USPEŠNOSTI: S pomočjo spodaj zapisanih kriterijev 

uspešnosti ponovi učne vsebine, ki si se jih že učil in odgovore zapiši v 

zvezek. Pri delu si pomagaj z zvezkom, delovnim zvezkom in učbenikom 

Pazi: Samo odgovor Ja./Nein. ali Das kann ich schon. – ni dovolj 

 

 

1. Znam se predstaviti. (Wie heißt du? Woher kommst du? Wo wohnst 

du?.Wie alt bist du? Welche Sprache sprichst du? Welche Sprache lernst 

du?) 

 

2. Znam v nemščini poimenovati in zapisati  11 barv. 

 

3. Znam v nemščini  poimenovati smeri neba. 
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4. Znam poimenovati vsaj 6 iger v nemščini. 

 

5. Znam povedati, kaj se igram v prostem času. 

 

6. Znam uporabiti glagol spielen v povedi in pri tem pazim na končnice –e, -st, 

-t in –en.. Dopolni spodnje povedi s pravilnimi končnicami: 

 

Ich spiel_  Fußball. Du spiel__ Basketball. Tim spiel_  

 

Verstecken. Emma spiel_ mit Puppen. Wir spiel__ Klavier.  

 

Ethan und Kiano spiel__ Computerspiele. 

 

 

7. Znam v nemščini povedati lačen sem. 

 

8. Znam v nemščini povedati žejen sem. 

 

9. Znam  poimenovati hrano in pijačo na slikah (pica, špageti, pomfri, hot dog, 

hamburger, ravioli s sirom, mineralna voda, pomarančni sok, jabolčni sok, 

ledeni čaj) 

 

10. Znam poimenovati 10 šolskih potrebščin in jih vpisati v pravilni stolpec z 

ustrezno barvo. (mapa, zvezek, knjiga, peresnica, šilček, svinčnik, lepilo, 

nalivno pero, šolska torba, škarje) 

 

DER (blau)                   DIE (rot)  DAS (grün) 

 

 

DRU 
Reši preverjanje znanja. Lahko si pomagaš z učbenikom ali zvezkom. Potrudi se. 
 

 

MAT 
V zvezek napiši naslov Vaja in izračunaj spodnje račune ter naredi tudi preizkus. 

 

234 : 3 =    576 : 8 =    105 : 5 = 

 

432 : 2 =    306 : 9 =    308 : 7 = 
 



ŠPO 

Glej usmeritve za šport, zunaj bo lepo vreme, izkoristi ga. 

 

 

 

 

Želim vam sproščene počitnice.   

Kristijan 

 

 

 

 
 

 


