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Ker naslednjih 14 dni se ne bomo srečevali, sem vam pripravila naloge, ki jih je 

treba v tem času opraviti.  

Zaradi nepredvidenih dogodkov smo kar nekaj lekcij preskočili in jih bomo 

naredili, ko se vrnemo. Skopirala sem slovarček (priloga), da se boste lažje lotili 

nalog. 

Uspešno reševanje. 

Ostanite zdravi! 

                                                 učiteljica Bojana 

 
 

 

PRVI TEDEN (16. 3.– 20. 3.) 

6. Lekcija: Bewegung, Bewegung (Gibanje) 

- učbenik 1.1./str. 77, Gehen – laufen – springen  

Najprej preberi pesem brez pomoči slovarčka, nato ob njegovi pomoči. 
 

- vaja v zvezek; po vzorcu tvori z glagoli iz pesmi povedi v perfektu in 

preteritumu (z modro barvo so označeni nepravilni glagoli!) 

Übung 

a) eilen – laufen – rennen 

Zuerst bin ich geeilt, dann bin ich gelaufen, zuletzt bin ich 

gerannt. 

b) gehen – hüpfen – hopsen 

Der Junge ist … 

c) rennen – rasen – springen         

Er rannte, … 
 

 

- učb. 1.4/77 Gesund durch Bewegung 

Vsaj 3x preberi besedilo.  

V zvezek napiši naslov, nato s pomočjo slovarčka (priloga) izpiši nove, 

neznane besede. 

Übung 

Was passt zusammen? Verbinde. (Besede/bes. zveze iz obeh 

stolpcev poveži in v zvezek zapiši pravilne pare.) 
 

am Computer finden 

zu wenig Zeit draußen haben 

(sich) zu wenig zeigen 

Beschwerden vermeiden 

gefährdet verbringen 

Untersuchungen sein 
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eine schlechte Haltung bewegen 

eine Sportart sitzen 

 

 

- učb. 1.5/78 Eine Klassenstatistik erstellen 

Preberi povedi v preglednici, nato jih prepiši v zvezek in s številko 

označi, v kolikšni meri zapisano velja zate (5 – stimmt vollkommen;  

0 – stimmt gar nicht = 5 – popolnoma drži, 0 – sploh ne drži). 

Naslov: Befragung 

 

- učb. 1.6/78 Bewegungstipps für den Alltag 

Preberi, s pomočjo slovarčka izpiši nove, neznane besede. 

V zvezek napiši naslov, nato pa prepiši ta del besedila: 
 

Nicht jeder ist eine Sportskanone. Vorschläge für Faulpelze: 

Du solltest statt mit der Rolltreppe oder dem Fahrstuhl zu fahren zum 

Beispiel mal Treppen steigen. Das macht munter. 

Du kannst mal zwei Stationen früher aus dem Bus aussteigen und zu 

Fuss weitergehen. 

 

- učb. 2.1/78–79 Welche Sportart ist die richtige? 

Preberi besedilo in podatke v preglednici. Podatke v povedih zapiši v 

zvezek (glej primer pod preglednico). 

 

- učb. 2.2/79 Welche Sportart, wie oft und wie lange? 
Preberi vsaj 3x s pomočjo slovarčka izpiši nove, neznane besede. 

Zapis v zvezek (prepis besedila v rumenem polju) 
 

Substantivierung von Verben (Glagolniki) 

Es ist bekannt, dass Schwimmen, Radfahren und Joggen gesund ist. 

Stefans Hobby ist Essen. 

Glagolnik je samostalnik, ki je nastal iz glagola v nedoločniku. Vsi 

glagolniki imajo določni člen das! 

das Lachen, das Segeln, das Sammeln, das Laufen, das Backen … 

(v zvezek prepiši še vajo) 

Aus welcher Wortart sind die Substantive entstanden? (Iz katere 

besedne vrste so nastali samostalniki?) 

 

das Trinken = trinken                    der Dicke = dick 
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das Essen = _________                 die Deutschen = ___________ 

das Schwimmen = _________        der Junge = _______________ 

das Leben = _____________         der Kranke = ______________ 

das Radfahren =___________        das Gute = ________________ 

das Kochen = _____________        das Böse = ________________ 

 

 

 

DRUGI TEDEN (23. 3.– 27. 3.) 

 

- učb. 2.3/80 Wie heißt das Hobby? 

Prepiši povedi in napiši, kako se imenuje konjiček (samostalnik tvori iz 

glagola). 

 

 

- učb.2.5/80–81 Kennst du Tae-Bo? 
Preberi vsaj 3x s pomočjo slovarčka izpiši nove, neznane besede. 

V zvezek prepiši vprašanja pod slikami na str. 81 in nanje v povedi 

odgovori. 

 

 

- učb. 3.1/81 Beim Schularzt 

Dialog preberi vsaj 3x s pomočjo slovarčka izpiši nove, neznane 

besede. 

Prepiši 3 vprašanja pod besedilom in nanje odgovori. 

 

 

- učb. 3.4/82–83 Zehn Ernährungstipps für junge Leute 
Preberi vsaj 3x s pomočjo slovarčka izpiši nove, neznane besede. 

V zvezek napiši še vseh 10 prehranskih nasvetov (krepki tisk) 

 

 

Priložena sta tudi 2 učna lista za utrjevanje Präterituma (besedili o 

Mozartu in M. Jacksonu). Tisti, ki so bili v petek, 13. 3., v šoli, so ju že 

dobili v pisni obliki. 

 

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

Pošljite mi tudi osnutke za vaš govorni nastop (RECEPT, PREDSTAVITEV 

DRŽAVE). 

mailto:marinb07@gmail.com

