
Splošna navodila za učenje nemščine na daljavo 

  

Drage učenke, dragi učenci, 

obveščeni ste, da se bomo nekaj časa družili preko spleta. Naj vam na začetku res iskreno zaželim, da 

ostanete zdravi vi, kot tudi vsi vaši najbližji v družini, soseski in sorodstvu, in da se kmalu spet 

srečamo zdravi in optimistični. Naj nas vodita pogum in trdna odločenost, da to težko preizkušnjo 

premagamo složno, solidarno in s čim več dobre volje. Držimo skupaj, saj v slogi je moč! 

V nadaljevanju nekaj splošnih navodil, kako bo potekalo naše skupno delo. 

Nadaljevali bomo s snovjo, kjer smo ostali.  

 O tem v navodilih za učenje v 1. tednu (glej spodaj). 

Za vsak teden vam bom poslala navodila za delo za dve šolski uri.  

Sproti vam bom dajala navodila za zapis v zvezek, za utrjevanje z učnimi listi, spletnimi interaktivnimi 

vajami in podobno. Novo snov vam bom poskušala predstaviti na čim bolj nazoren način in vam tudi 

povedala, kaj si zapišite v zvezek. Bodite čim bolj samostojni pri učenju, če kakšne besede ne 

razumete, uporabljajte spletni slovar PONS (https://sl.pons.com/prevod/sloven%C5%A1%C4%8Dina-

nem%C5%A1%C4%8Dina/ne), seveda pa se z morebitnimi vprašanji lahko obrnete tudi name in mi jih 

pošljete  

na mail: sonja.jerman@gmail.com  

Odvisno od tega, koliko časa bomo morali delati na daljavo, vam bom v nadaljevanju dodelila tudi 

naloge za preverjanje znanja, za katere vas bom prosila, da mi jih pošljete na mail, da jih lahko 

pogledam in s tem preverim, če snov dejansko razumete. Poslala vam bom tudi odgovor s 

komentarjem ali določenimi napotki za izboljšanje znanja.  

Na koncu samo še priporočilo za prosti čas, ali kadar vam postane dolgčas. Na you tubu vas čaka vam 

dobro znana serija NICOS WEG A1 (vklopite si nemške podnapise), ki je primerna za vas. Nadaljujte z 

ogledom, raziskujte, zapisujte si nove besede, izraze … 

Navajam tudi spletno stran z zabavnimi interaktivnimi nalogami za utrjevanje osnov nemščine 

languages online German https://www.education.vic.gov.au/languagesonline/german/german.htm 

To spletno stran bomo na začetku uporabili za ponovitev nekaterih že obdelanih poglavij, zelo pa 

priporočam, da jo tudi sicer uporabljate za učenje in utrjevanje znanja. 

Prosim, da se mi javite na moj elektronski naslov, ko boste to prebrali, da dobim povratno 
informacijo, če bo na ta način delovalo. Hvala. 
 

Toliko za enkrat. Navodila za delo v tem tednu objavim tekom današnjega dne. 

Vsem še enkrat SREČNO in na SKORAJŠNJE SNIDENJE. 

Vaša učiteljica Sonja 
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