
Spoštovani učenci  4. razreda 

 

Pred vami so navodila za torek in četrtek, ko boste: 
 

- utrdili in ponovili šolske potrebščine 

- utrdili in ponovili pravila obnašanja 

- poslušali besedilo in naredili vajo za bralno razumevanje 

 
Sproti ali najkasneje do petka 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 naslednjem elektronskem naslovu: 

slavica.balek@guest.arnes.si  

 

Želim vam uspešno delo. 

 

Lep pozdrav,  

učiteljica Slavica Balek Haddaoui  
 

 

NAVODILA ZA DELO 
 

 
NASLOV V ZVEZEK: Hörverstehen: Bei Araya in Thailand (Slušno razumevanje: Pri Arayi na Tajskem) 

1. DELO S SLOVARJEM: Utrdi in ponovi,  kaj smo se nazadnje učili -  v delovnem zvezku na str. 45 

pri vaji 6 poveži primere/situacije z ustreznimi pravili obnašanja. Pred reševanjem v zvezek 

napiši naslednje besede in jih s pomočjo slovarja https://sl.pons.com/prevod    prevedi v 

slovenščino: 

 

bekommen   das Geschenk    kommen  zu spät 

  

zu Mittag essen kaputt   machen  das Glas 

 

2. VOR DEM HÖREN (pred poslušanjem): Dopolni besedne stopnice spodaj, kot kaže primer. 

Priporočam ti, da vsako besedo vpišeš z drugo barvo.  V besedne stopnice vpiši: 

 

a. osebne podatke o Arayi – ime, starost, država, mesto, fant/deklica 

b. Schulsachen  (šolske potrebščine) 

c. Benimmregeln – pravila obnašanja (besede, s katerimi  se zahvalimo, prosimo, 

opravičimo, pozdravimo, povemo, da nekaj obžalujemo, želimo nekomu dober tek) 
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3. HÖREN und LESEN (POSLUŠANJE in BRANJE) – Odpri učbenik na str. 44 in poslušaj besedilo 

BEI ARAYA IN THAILAND  

http://e-gradiva.com/dokumenti/IUD/IUD1/u5.html   

Med drugim boš izvedel, kdaj se na Tajskem začne novo šolsko leto, v kateri razred hodi 

Araya in katero šolo obiskuje Araya. 

 

 

 

 

 

http://e-gradiva.com/dokumenti/IUD/IUD1/u5.html


 

4. NACH DEM HÖREN (Po poslušanju) – glasno preberi besedilo in preveri, ali si prebrano tudi 

razumel. Pravilno boš lahko odgovoril na vprašanja le, če boš razumel vprašalnice, zato jih 

zapiši v zvezek skupaj s slovenskim prevodom: 

 

WELCHES – KATERI  WO - KJE WAS – KAJ            WIE – KAKO 

 

WER – KDO  WOHER - OD KOD WIE VIEL - KOLIKO  

 

Vprašanja prepiši v zvezek in zraven zapiši kratke odgovore, kot kaže primer: 

 

a. Welches Datum ist heute?  Der vierzehnte Mai/Der 14. Mai. 

b. Wo ist Araya? 

c. Was packt sie? 

d. In welche Klasse geht Araya? 

e. Wo ist ihre Schule? 

f. Wer bringt ihre Schuluniform? 

g. Wie heißt Danke in Thai? 

h. Welche Schulsachen sind in Arayas Schultasche? 

i. Welche Farbe hat ihre Schultasche? 

j. Wie viele Hefte sind in ihrer Schultasche? 

 

 

 

 


