Spoštovani učenci 6. razreda
V četrtek boste pri obeh urah:
 ponavljali in utrjevali besedišče na temo ESSEN UND TRINKEN.
Sproti ali najkasneje do torka mi pošljite dokaze vašega dela (poslikano/skenirano
nalogo) na elektronski naslov slavica.balek@guest.arnes.si
V primeru, da vam karkoli ne bo jasno ali da boste naleteli na težave pri delu, me
lahko kontaktirate na el. naslov slavica.balek@guest.arnes.si
Želim vam uspešno delo, pazite nase in ostanite zdravi.
Lep pozdrav,
učiteljica Slavica Balek Haddaoui

NAVODILA ZA DELO:
NASLOV V ZVEZEK: Wiederholung (Essen und Trinken)

1. GESUNDES UND UNGESUNDES ESSEN : v delovnem zvezku na
str. 81 naredi vajo 25, pri kateri boš utrdil besedišče na temo zdrava in
nezdrava prehrana. V zvezek zapiši naslednje besede in zraven slovenski
prevod:
der Reis, die Hülsenfrüchte, das Getreide, der Kuchen, die Lollis, die
Lebensmittel
2. LEBENSMITTELPYRAMIDE : pri vaji 26 v del. zvezku na str. 81

dopolni piramido živil tako, da na desni strani prebereš imena živil in v
piramido narišeš ustrezna živila. V zvezek zapiši naslednja živila in jih
razloži v slovenščini: Wasser und andere Getränke, Obst und Gemüse,
Getreide und Kartoffeln, Milchprodukte, Süßes, Fette und Öle.
3. LEBENSMITTEL: pri vaji 27 pravilno razvrsti navedena živila – ali sodijo

na mizo ali v hladilnik. V zvezek zapiši in prevedi naslednja živila: die
Bohnen, der Krapfen, das Hähnchen, das Brötchen.
4. LEBENSMITTEL IM SINGULAR UND PLURAL (ednina in
množina živil): pri vaji 28 v tabelo vpiši obliko v ednini. Pomagaj si s

simboli – DER Kreis, DIE Blume, DAS Dreieck
PRIMER: Äpfel (Plural) – ein/der Apfel (Singular)

5. MAHLZEITEN: pri vajah 29 in 32 uvrsti besede za obroke k ustreznemu
delu dneva in napiši, kaj ješ za posamezne obroke.
6. DAS BESTECK : pri vaji 31 boš utrdil besede za jedilni pribor. Pazi: pri
nalogi obkroži - za katero hrano in pijačo določenega pribora NE rabiš.
7. MENÜ: pri vaji 33 si predstavljaj, da delaš slavnostno kosilo in sestavi
jedilni list. Zapiši, kaj boš skuhal kot predjed, kaj kot glavno jed in kaj
kot poobedek . (Hauptspeise = Hauptgericht; Nachtisch = Nachspeise)

