
Spoštovani učenci 6. razreda 

 
       Pred vami so navodila za četrtek, ponedeljek in torek. Ker smo s temo hrana in 

pijača končali,  boste: 

- ponovili in utrdili že naučene učne vsebine s pomočjo kriterijev uspešnosti 

 

Sproti ali najkasneje do srede 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. 

 

Lep pozdrav in ostanite zdravi, 

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 našteti vsaj 10 aktivnosti v prostem času. 
 
2. Znam povedati, kaj počnem v prostem času v povedi (vsaj 5 

aktivnosti) 
 

3. Znam povedati vse oblike glagola »können« (znati, moči) v 
ednini in množini. 

 
4. Znam povedati, kaj jem za zajtrk, kosilo in večerjo. 
 
5. Znam našteti vsaj 5 zdravih in 5 nezdravih jedi in pijač. 
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6. Znam uporabiti glagol essen v povedi in pri tem pazim na 
končnice –e, -st, -t in –en.. Dopolni spodnje povedi s pravilnimi 
oblikami glagola »essen«: 

 

Ich __________ Kalamari mit grünem Salat. ______  du gern 
Pizza? Tim _________ Pfannkuchen am liebsten. Eva _____ 
gern Spaghetti. Das Baby ______ Gummibärchen. Wir _______ 
Obst und Gemüse. Ihr ________ Äpfel. Die Kinder __________ 
gern Wiener Schnitzel mit Pommes. 

 
 
7. Znam povedati, kaj maram oz. česa ne maram. 
 
8. Znam povedati vse oblike glagola »mögen« (marati, imeti rad) v 

ednini in množini. 
 

9. Znam  poimenovati naslednjo hrano in pijačo: pica, špageti, 
pomfri, hot dog, hamburger, pecivo, mineralna voda, 
pomarančni sok, jabolčni sok, ledeni čaj, sladoled, pečeni 
piščanec, sir, maslo, čokolada, riž – tu lahko zalepiš tudi slike iz 
prospektov  

 

10. Besede za hrano in pijačo znam vpisati v pravilni stolpec in z 
ustrezno barvo. V slovarju še enkrat preveri, če si uporabil pravilni 
določni člen. 
 

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

 
 

 

 

 

 

 
 


