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Ker naslednjih 14 dni se ne bomo srečevali, sem vam pripravila manjši »paket« 

nalog, ki jih je treba v tem času opraviti.  

Del snovi smo zaradi nepredvidenih dogodkov preskočili in jih bomo naredili, ko 

se vrnemo. 

Uspešno na delo. 

 
 

ponedeljek, 16. 3. 

učbenik str. 60 Freizeitaktivitäten (Dejavnosti v prostem času) 

oglej si slike in preberi, kako se imenujejo dejavnosti 

- vaja v delovnem zvezku (DZ) N1/61 

vpiši manjkajoče črke v besedah 
 

zapis v zvezek: 

Freizeitaktivitäten 

- v DZ na str. 133 izreži kartice za spomin in jih nalepi v zvezek 

- v zvezek napiši vprašanje Was machst du in deiner Freizeit in prepiši povedi, 

ki so v rumenem polju na str. 60 

- napišeš novo vprašanje Was macht er/sie? in primere, ki si jih prej prepisal-a, 

spremeniš v 3. os. ednine: 

Er/Sie sieht fern. 

Er liest …            Pazi pri prepisu besed! Primere, kjer pride do sprememb pri 

Er fährt …           črkah, sem vam napisala. 

… 

Er sammelt alles über Pferde.  

- sedaj besedilo napiši še v 1. osebi množine 

Was machen wir? 

Wir sehen fern. 

… 

 

torek, 17. 3. 

- učbenik str. 61 Was machen die Schüler in ihrer Freizeit?  

Preberi dialog (Kati). 

V zvezek napiši naslov lekcije. Nove besede si napišeš, pomen poišči v 

slovarčku v DZ. 

V katalogu lahko poiščeš slike pripomočkov za rolanje, jih nalepiš v zvezek in 

poleg napišeš nemška poimenovanja (glej sliko v učb. na sr. 61). 

- DZ N2/71 

ob pomoči učbenika dopolni manjkajoče besede v dialogu (poslušanje 

posnetka ni potrebno). 
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sreda, 18. 3. 

- v zvezek napiši Übung in spregaj glagol lesen (glej učb. str. 124, levo zgoraj) 

- DZ N5/72  

- DZ N6/73 tvori povedi, uporabi različne osebne zaimke, da ne bodo glagoli v 

istih oblikah (npr. ich sammle, du sammelst, er sammelt …) 

- N9/74 

 

 

 

petek, 20. 3. 

- učbeniku str. 62 (Sebastian) preberi dialog  

- nove besede si napiši v zvezek, pomen poišči v slovarčku v DZ 

- v zvezek napiši spregatev glagola können (znati, moči), učb. str. 62, sivo 

polje spodaj 

- prepiši tudi primere v povedih 

- DZ N15/77 reši s pomočjo zvezka 

 

 

 

ponedeljek, 23. 3. 

- učbenik str. 63 Unsere Hobbys preberi besedilo 

- v zvezek prepiši naslov in nove besede 

- za vsako osebo napiši v obliki miselnega vzorca nekaj ključnih besed, npr. 

 

Garten,                                              Gemüse anbauen 

Gartenarbeit                                       (Karotten, Petersilie, Salat) 

 

                                                    

     Blumen 

     (das Blumenbeet – cvetna gredica) 

 

- DZ N3/72 s pomočjo učbenika str. 63 popravi napačne besede 

- DZ N4/72 vpiši manjkajoče besede 

- N10/74 Zapiši povedi, pazi na zapis (začetnice).  

 

 

Saras Mutter 
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torek, 24. 3. 

- učb. str. 68–69  Was machen die Personen? 

- preberi in primerjaj zapise ob slikah in tiste na modrem polju 

- v zvezek prepiši vse oblike z modrega polja (1. oseba ednine) 

- v zvezek prepiši vprašanja na sivkastem polju in izberi enega izmed 

odgovorov (Ja./Nein.) in še tega prepiši. 

- DZ N14/76  

 

 

 

sreda, 25. 3. 

- priloga Räume im Haus – Möbel, ob sliki ponoviti besediše o prostorih in 

pohištvu/opremi v hiši 

- učb. str. 82 Mein Zuhause 

Glasno preberi povedi pod sliko, nato jih prepiši v zvezek. Pripiši, kako se 

opisani prostor imenuje, ne pozabi na določni člen (npr. der Flur, das 

Bügelzimmer …) 

 

 

 

petek, 27. 3. 

- učb. str. 83 Wo wohnst du? 

- preberi, v zvezek napiši nove besede (vrste hiš) 

- DZ N4/89 

- DZ N1/88 

- DZ N2/88 

- DZ N3/89 

 

 

 

Če kaj ne bo jasno, mi lahko pišete na elektronski naslov: marinb07@gmail.com  

mailto:marinb07@gmail.com

