
NEMŠČINA (9. razred)  

Dragi moj devetošolec, draga moja devetošolka. Pred teboj je tretji teden. DOBRO TI GRE! Ne obupaj, trudi se po 

najboljših močeh in zaupaj v svoje sposobnosti. Skupaj nam bo uspelo! Za vsa vprašanja sem ti na voljo: 

jasnaivanusic1981@gmail.com . ČE SE ŠE NISI, SE NUJNO PRIJAVI V SPLETNO UČILNICO ZA NEMŠČINO. Vabila 

ste prejeli vsi na elektronski naslov. Tisti, ki še niste oddali EUROPASSA, to še naredite. Ko čas dopušča, 

pripravljajte zaključni govorni nastop (tema poljubna). Ostani zdrav/zdrava!  

Ta teden se bomo še ukvarjali z DIALOGI S tem se bomo ukvarjali še kar nekaj časa, zato pogumno!  
Kaj vse bomo ponovili in se naučili?  

 Telefonieren  
 Auf dem Markt  
 Im Kleidergeschäft  
 Im Restaurant  
 Wegbeschreibung  
 Eine Person vorstellen 

 
 

 

DAN:  VSEBINA:  

SREDA,  
1. 4. 2020 

Telefonieren – Eine Verabredung  
Preberi primer pogovora. Primer prepiši v zvezek in vadi glasno branje. Pokliči 
sošolca/sošolko in vadita pogovor po telefonu.  

A: Halo! 
B: Halo!  
A: Was hast du heute vor?  
B: Nichts. Und du?  
A: Gehen wir Rad fahren?  
B: Gerne. Wann?  
A: Um 16 Uhr. In den Park.  
B: OK. Eine super Idee! Treffen  
wir uns bei dir Zuhause?  
A: Ja, klar. Wir sehen uns später ! 
B: Tschüss!                      
A: Ciao.  
 
 

A: Halo! 
B: Halo!  
A: Was hast du heute vor?  
B: Nichts. Und du?  
A: Gehen wir schwimmen?  
B: Ich habe keine Zeit. (Ich bin müde.) 
    Gehen wir lieber ins Kino?  
A: OK. Wann?  
B: Um 20 Uhr.  
A: Wo treffen wir uns?  
B: Vor dem Kino.  
A: OK, bis dann.  
B: Tschüss! 
A: Tschüss!   
 
 

ČETRTEK,  
2. 4. 2020 

Telefonieren – Eine Verabredung  
Z enim sošolcem, sošolko se po telefonu (elektronski pošti, messengerju …) zmenita in skupaj 
sestavita dialog – zapišita ga in ga objavita ga v spletni učilnici do PON., 6. 4. 
 Tukaj je nekaj iztočnic/idej:  

1. greva v živalski vrt / kaj bova počela / opazovala živali / sem za to / kdaj / v 
soboto / ob kolikih/ ob 15.00 / kje / v Stročji vasi pred šolo 

2. greva v slaščičarno / nimam denarja / se greva vozit z rolerji / dolgočasno / 
greva na nogometno igrišče / kaj bova počela / srečala prijatelje / sem za to / 
kdaj / danes / ob kolikih/ ob 17.00 / kje / v Ljutomeru na avtobusni postaji 

 

PETEK,  
3. 4. 2020 

 

mailto:jasnaivanusic1981@gmail.com


 

 


