
 

 

Hallo,wie geht es Ihnen? 

September ist hier. Die Sommerferien sind vorbei und die Schule hat angefangen. 

Lust auf neue Wörter? 

die Schule - šola 

der Anfang - začetek 

anfangen -začeti 

das Ende - konec 

enden - končati 

der Herbst - jesen 

vorbei - mimo 

es ist vorbei - konec je 

eine Arbeit suchen - iskati službo 

die Arbeitsstelle - delovno mesto 

die Arbeitslosigkeit - brezposelnost 

arbeitslos - brezposelen 

tätig - dejaven 

die Kraft - moč 



die Ausdauer - vzdržljivost 

Ich habe nicht die Kraft dazu. - Nimam moči za to. 

Ich bin im Schulwesen tätig. - Dejaven / zaposlen sem v šolstvu. 

Sind Sie schon lange arbeitslos? - Ste že dolgo brezposelni? 

Der Herbst ist da und die Schule hat angefangen. - Jesen je tu in zažela se je šola. 

Hast du schon eine Arbeitsstelle gefunden? – Si že našel delovno mesto? 

Das ist das Ende der Welt. – To je konec sveta. 

Suche dir eine Arbeit! – Poišči si službo! 

Wir sehen uns nächsten Monat wieder! Tschüss :)  

  

Več nemških besed najdete na strani: besede-meseca 

 

 

 

NOVO: 

Jezikovni tečaji in individualne ure 

KITAJŠČINE 
  

Za več informacij pokličite 04 2312 520 ali pošljite 

http://www.svicarska-sola.si/beseda-meseca/


e-mail na: anna.hladnik@gmail.com 

  

 

 

September 2012: 

VPIS V JESENSKE JEZIKOVNE 
TEČAJE ŽE POTEKA! 
 

- začetni tečaji angleščine 

- nadaljevalni tečaji angleščine 

- začetni tečaji nemščine 

- nadaljevalni tečaji nemščine 

- začetni tečaji francoščine 

- začetni tečaji španščine 

- nadaljevalni tečaji španščine 

Pohitite, tečaji se že polnijo! 

 

 

 

Že poznate program 



Mednaroden.si? 
Odhajate na delo v Švico ali Avstrijo? 

Nimate volje, motivacije in časa urejati vso potrebno dokumentacijo ali pa ne veste, kako 

bi si uredili življenje v tujini? 

Mednaroden.si nudi: 

- svetovalni pogovor 

- pridobivanje informacij, dovoljenj 

- urejanje dokumentacije, formalnosti 

- prevajanje vseh potrebnih dokumentov 

- pomoč pri sestavi motivacijskega pisma, prošnje in življenjepisa v nemščini 

- iskanje zaposlitve 

- priprava na razgovor v tujem jeziku 

- iskanje in urejanje bivališča v tujini 

- intenzivni tečaji nemškega jezika 

- spremstvo v tujino 

več na strani: www.mednaroden.si 

 

 

  

 

Pridružite se nam na Facebooku in 
Twitterju! 

  

 

http://www.mednaroden.si/
http://www.facebook.com/profile.php?id=100001987276936
https://twitter.com/


 

  
 

  

Odjava od e-novic 
 

Švicarska šola,  
Anna Hladnik, s.p. 

www.svicarska-sola.si 

 

http://www.svicarska-sola.si/wysijap/subscriptions/%5bunsubscribe_link%5d
http://www.svicarska-sola.si/

